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Beste inwoner,
Lokale CD&V bestuursverkiezingen
3 januari was een drukke, maar zeer heug-
lijke dag voor onze partij. De feestzaal 
van de Rietbron zat afgeladen vol voor 
ons nieuwjaarsaperitief. De beste wensen 
voor het nieuwe jaar werden uitgewisseld 
en iedereen kon genieten van de smake-
lijke hapjes die doorgespoeld werden met 
het nodige vocht.  Onze burgemeester, 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen en 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Lode 
Ceyssens brachten elk op hun manier 
hun visie op de actualiteit.

Diezelfde dag organiseerden we ook onze 
lokale bestuursverkiezingen.

Ikzelf werd opnieuw verkozen tot voorzit-
ter. Ik wil dan ook bij deze iedereen dan-
ken voor het gestelde vertrouwen.

Samen met mij werden nog volgende 
functies gekozen:
- Patricia Claes wordt onze nieuwe secre-
taris
- Hilde Bovin wordt penningmeester
- Paul Goeleven zal de seniorenwerking in 
goede banen leiden
- Inge Sannen is de nieuwe voorzitster 
van Vrouw en Maatschappij

- Ine Verheyen zal zich inzetten voor onze 
jongeren als  voorzitster Jong CD&V

Het doet deugd om vast te stellen dat wij 
allen het volste vertrouwen genieten van 
de partij want we werden allen verkozen 
met meer dan 95% van de stemmen.

We zullen er met z’n allen alles aan doen 
om dit vertrouwen niet te beschamen.

Ik wil dan ook Hubert Renders, Inge 
Hansen, Kristof Ooms en Elke Bogaerts 
van harte danken voor hun inzet de afge-
lopen 3 jaar in hun respectievelijke func-
ties in het partijbureau.

Een nieuw jaar betekent ook dat ons be-
stuur weer heel wat activiteiten gepland 
heeft. Het voltallige bestuur heeft alweer 
enkele activiteiten op de kalender gezet:

Zaterdag 19 Maart bezochten CD&V 
Halen met een volle bus (60 personen) 
de Westhoek. Wij nodigen u uit om onze 
website www.halen.cdenv.be en faceboo-
kpagina www.facebook.com/cdenv.ha-
len/ te bezoeken, waar een fotoreportage 
van deze boeiende uitstap terug te vinden 
is .

Vergeet zeker niet vrijdag 29 April in uw 
agenda met stip aan te duiden! Verder in 
deze uitgave vind je meer informatie hier-
omtrent. 

Uiteraard houden onze mandatarissen en 
het bestuur zich niet enkel bezig met het 
organiseren van festiviteiten. Deze mo-
menten zijn echter een uitstekend mo-
ment om bij te praten en persoonlijke, 
informele contacten met onze mandata-
rissen te onderhouden .

De burgemeester en onze schepenen blij-
ven grote inspanningen leveren om onze 
stad, ondanks de moeilijke economische 
omstandigheden, verder te ontwikkelen 
en nog aangenamer te maken om te wo-
nen, te leven, te werken, te ontspannen 
en te ondernemen. 

Jonathan Devondel
Voorzitter CD&V Halen
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Via dit project zal het afvalwater van 
1070 inwoners van Halen bijkomend 
aangesloten worden op de riolering. Dit 
afvalwater komt nu nog via de bestaande 
grachten ongezuiverd in de Ijzerenbeek/
Rijnrodebeek terecht.
Na uitvoering van de werken wordt het 
afvalwater via de verbindings-
riolering en het bestaande rioleringsnet-
werk afgevoerd naar de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie in de Mosstraat, waar het 
afvalwater gezuiverd wordt vooraleer het 
terug in de waterloop terecht komt. 

De werken omvatten volgende straten 
Liniestraat, deel Betserbaan, deel Gid-
senstraat, deel Ijzerwinningstraat, Zil-
veren Helmenstraat, Kauwplasstraat, 
Asbronstraat, Oude Baan, Loksbergen-
straat.

Naast het aanleggen van een gescheiden 
rioleringsstelsel wordt ook de weg zelf 
opnieuw aangelegd en worden fietspaden 
in beton getrokken. Zo zal een veilige 
fietsverbinding tot stand komen tussen 
Loksbergen en Halen met deels afgelegen 
en deels aanliggende fietspaden (waar te 
weinig plaats is).

De werken starten begin maart 2016 en 
zullen tot medio 2018 duren (tenzij dat 
slecht weer nog voor vertraging zorgt). 
We opteren samen met Aquafin en Infrax 
voor het “minder hinder” principe. Dit 
houdt in dat er een fasering van de wer-
ken is, dat er steenslagverharding komt 
direct na aanleg riolering (aangelanden 
bereikbaar houden) en dat de omleiding 
zo beperkt mogelijk gehouden wordt.  
De bewoners werden via info-avonden 
ook op de hoogte gebracht en ze kunnen 
ook via de website (www.aquafin.be) de 
stand van zaken van de werken volgen. 

Dit project wordt gefinancieerd door 
Aquafin, Infrax en de Stad Halen.
Aquafin neemt de kosten van de rio-
leringswerken op de hoofdverbinding 
voor zijn rekening voor een bedrag van 
2.674.794 €. 
Infrax bekostigt de rioleringswerken van 
de zijstraten voor een bedrag van
1.633.320 €.
De Stad Halen zal van de gelegenheid 
gebruik maken om de genoemde wegen 
te vernieuwen en fietspaden aan te leg-
gen langs de hoofdverbinding voor een 
bedrag van 1.407.932 €.

Zoals je kan merken zorgt de Stad Ha-
len in samenwerking met enkele partners 
voor zowel de verkeersveiligheid als voor 
de betere zuivering van ons oppervlakte-
water door een gescheiden riolering aan 
te leggen, Zo vangen we twee vliegen in 
één klap.

Uiteraard zal dit gepaard gaan met de no-
dige hinder voor zowel de omwonenden 
als diegenen die langs het traject van de 
werken passeren.
We rekenen echter wel op de medewer-
king en het begrip van alle betrokkenen 
om dit mooie project te laten slagen en 
het beoogde eindresultaat te behalen.

Kris Jacobs
Schepen Openbare Werken

Verbindingsriool Loksbergen: Verkeersveiligheid 
en milieubewustzijn gaan hand in hand

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. 
Mede door de inspanningen van Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. 
In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om 
het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en 
zuiveringsinstallaties. 
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Mijn eerste opdracht bleek al meteen moeilijker dan verwacht: Schrijf een artikel voor het Huis-aan-huisblad van CD&V. 
Dus laat ik beginnen met mezelf kort voor te stellen.

#Ine Verheyen #29jaar #Zelem #Kleuterjuf@GBSZelem #Dierenvriend #CD&V Halen 
#NieuweVoorzitsterJONGCD&V #OCMW-raadslid #10jaarActiefCD&VLid

De tweede uitdaging heeft ook nog wat voeten in de aarde, nl. jongeren motiveren en ac-
tiveren om aan politiek te doen, om samen te werken aan de toekomst. Het jongerennet-
werk verder uitbreiden door aantrekkelijke activiteiten. Samen de handen uit de mouwen 
steken en bouwen aan een Heerlijk Halen. 
Heb je frisse ideeën of heb je vragen over de werking van JONGCD&V dan mag je mij 
altijd contacteren. jongcdenvhalen@hotmail.com

Ine Verheyen - Voorzitster JONG CD&V Halen

JONGCD&V HALEN
Op de afgelopen nieuwjaarsreceptie van CD&V Halen werd ik verkozen tot nieuwe voorzitster 
van JONGCD&V Halen. Om te beginnen wil ik mijn kiezers hiervoor danken! Samen met jullie 
wil ik werken aan uw toekomst. #ikbenWIJ
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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

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenv.halen

 
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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Daarom hebben we een werkgroep op-
gericht waarbij we de andere politieke 
partijen in het gemeentebestuur, zowel 
meerderheid als oppositie, hebben uitge-
nodigd om actief mee te werken aan een 
anti-zwerfvuil en anti-sluikstortbeleid. 
Een uitnodiging waar zij enthousiast op 
ingegaan zijn, samen met een aantal le-
den van onze Halense milieuraad.

In het weekend van 18-20 maart hebben 
we het startschot gegeven voor een peri-
ode waarin we hard aan dat beleid gaan 
werken, en we hebben dat kracht bijgezet 
door allemaal samen deel te nemen aan 
de zwerfvuilactie Straat.Net.  Op die ma-
nier hebben we aan de Halenaar kunnen 
tonen dat we dit dossier grondig willen 
aanpakken.

Een leuk ideetje trouwens: als je zelf ook 

wil meewerken aan een properder Halen, 
kan je je inschrijven op de website www.
indevuilbak.be .

Hier krijg je de kans om één (of meerdere) 
stukje(s) Halen te claimen en aan te geven 
dat jij persoonlijk instaat voor het proper 
houden van dat stuk. Tot een zestal keer 
per jaar kan je zwerfvuil opruimen en 
dit aangeven via bovenstaande website. 
In ruil daarvoor krijg je punten voor je 
e-portemonnee (tot 1200 punten), die je 
dan weer kan inruilen voor bijvoorbeeld 
filmtickets of vervoerbewijzen voor het 
openbaar vervoer… (meer info op http://
mijn.limburg.net/e-portemonnee )

Met propere groet,

Steven Vanmechelen, Schepen van 
Financiën, Sport, Toerisme & Milieu

Een proper Halen is een 
aangenamer Halen…

…een zinnetje waar iedereen zich wel in kan vinden. Een propere stad is dan ook iets waar 
wij als CD&V absoluut naar streven. En we beseffen ook maar al te goed dat WIJ dit probleem 
SAMEN moeten aanpakken. Samen wil in dit geval niet alleen zeggen, samen binnen ons 
CD&V-bestuur, maar ook SAMEN in ons Halen. Over de partijgrenzen heen!


