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D
e bouwwerken in het centrum van 
Halen lopen stilaan ten einde. We 
hebben de studie voor het streef-
beeld van Halen centrum opgestart 

om een toekomstvisie op te maken. Tussen 
Halen en Loksbergen en in Loksbergen zelf, 
hebben we grote rioleringswerken uitge-
voerd. In Zelem legden we het fietspad op de 
Kolenberg aan en werd alles voorbereid om 
de omgeving van het kerkplein te vernieuwen. 
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In Zelk plaatste Afdeling Wegen en Verkeer 
verkeerslichten op de N2 en vernieuwden we 
de Betserbaan.

Ondanks al het geleverde werk moeten 
we onze dorpskernen verder blijven ont-
wikkelen, elk op hun eigen manier en met 
aandacht voor de plaatselijke noden.

CD&V Halen wil er blijven aan verder werken 
om de leefbaarheid in elke deelgemeente te 
verhogen en de groei van onze stad verder 
op te vangen, met maximale overheidstoe-
lagen. Wij willen alle mogelijke inspanningen 
doen om Halen verder te moderniseren, 
opnieuw in te richten, uit te breiden en nog 
aangenamer te maken om te wonen.

Uiteraard moeten we daarbij rekening 
houden met de financiële draagkracht van 
onze stadskas.

CD&V Halen legt daarom graag haar pro-
gramma aan u voor. Dit willen we verwezenlij-
ken als we onze stad verder mogen besturen.

De voorbije zes jaar  
is het uitzicht van  

onze stad ingrijpend 
veranderd.
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D
e opmaak van de streefbeeld-
studie “Halen Centrum” werd 
opgestart. Hiervoor werden alle 
inwoners uitgenodigd en kon 

iedereen zijn ideeën naar voor brengen om 
hen zo maximale inspraak te geven.

Deze voorstellen werden door het 
studiebureau verder uitgediept en voorge-
legd aan de stuurgroep. In een volgende 
fase worden deze resultaten tijdens een 
nieuw overlegmoment teruggekoppeld 
naar alle geïnteresseerden. Op basis 
hiervan volgt de verdere uitwerking. Wat 
hierbij zeker aan bod zal komen is: het 
algemeen uitzicht, het circulatieplan, de 
parkeerzones (ook voor fietsers), de nodi-
ge ruimte voor groen en de veiligheid van 
de zwakke weggebruikers. De herinrich-
ting van de Markt zal hierin een centrale 
rol spelen.

Verkeer

De werken aan de verbindingsriool Loksbergen 
zijn bijna afgerond. Daarom kijken we al vooruit 
naar de volgende rioleringswerken. We kregen 
reeds goedkeuring voor de subsidiëring van 
heel wat projecten en willen deze dan ook reali-
seren in samenwerking met Infrax en Aquafin:

• de Lindestraat  
(met Stokstraat en Mannekenshaagstraat)

• de Hagelandstraat (met zijstraten)
• de Dorpsstraat
• de Markt (met Koepoortstraat en 

Nederstraat)

Vanzelfsprekend voorzien we dan ook nieuwe 
wegen, met aandacht voor de zwakke wegge-
bruikers (voet- en fietspaden). Bij elk project 
wordt het advies van het toegankelijkheids-
bureau INTER ingewonnen.

Naast deze concrete projecten die nu kunnen 
uitgevoerd worden, zijn er nog heel wat 
aanvraagdossiers voor toekomstige projecten 
voor gescheiden riolering en fietspaden inge-
diend, zoals de Meldertsestraat, de Stations-
straat (met afkoppeling van de Donderbos-
beek), de Sportlaan en het Raubrandplein.
Met het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) en Infrax sloten we een samenwer-
kingsovereenkomst om het kruispunt van 
de Mosstraat met de Staatsbaan volledig 
opnieuw in te richten. Een studiebureau zal 
hiervoor worden aangesteld. Het kruispunt 

Het fietspad van de Mosstraat wordt 
volledig heringericht. Hiervoor kregen 

we reeds een bouwvergunning en 
de toezegging van subsidies van de 
provincie. De werken zullen weldra 

starten.

Het fietspad van de Stadsbeemd 
is opgenomen in het netwerk van 
de fietssnelwegen. We zullen dit in 

samenwerking met de provincie 
renoveren, net als het fietspad langs de 

Ertsenrijkstraat.

De parkeerproblematiek in de 
Stationsstraat zal aangepakt worden 

met duidelijke parkeervakken en 
voetpaden.
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POLITIE

met de Koepoortstraat wordt hier mee in 
opgenomen. We voorzien een doorsteek 
vanaf de N2 naar de Firmin Jacobslaan, 
waardoor heel wat doorgaand verkeer het 
centrum zal kunnen mijden.
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Veiligheid

De veiligheid rond onze scholen blijft één 
van onze grootste prioriteiten. Onze plannen 
voor Loksbergen en Zelem worden verder 
gefinaliseerd.

De verkeersveiligheid rond de school van 
Halen is ook een heel belangrijk punt in de 
streefbeeldstudie. We overleggen hiervoor met 
het studiebureau, de directie, de leerkrachten, 
het oudercomité en de gemachtigde opzich-
ters om tot de best mogelijke oplossing voor 
iedereen te komen.

We blijven stelselmatig de oude straatlampen 
vervangen door ledverlichting, wat niet alleen 
milieuvriendelijker is, maar bovendien ook het 
veiligheidsgevoel verhoogt.

De goede relaties met de hulpverleningszones 
van Zuid-West Limburg en Oost Vlaams-Brabant 
blijven we onderhouden. Met de verdere ontwik-
keling van de voorpost in Herk-de-Stad en de na-
bijheid van de brandweerkazerne van Diest zullen 
we kunnen blijven rekenen op snelle bijstand.

Dankzij de fusie van de politiezone hebben wij 
de wijkwerking van onze politiediensten kun-

H
et stadsbestuur heeft al veel 
structurele werken laten uitvoeren 
om de wateroverlast te beperken, 
deze hebben hun nut al meerdere 

keren aangetoond. CD&V Halen zal blijven 
streven naar een optimale bescherming te-
gen overstromingen. Het regelmatig ruimen 
van onze waterlopen door de beheerders is 
hiervoor een noodzaak.

• We overleggen verder met de Vlaamse 
Milieu Maatschappij (VMM) of een 
bijkomende pompinstallatie op de Gete 
een extra bescherming kan bieden.

• Samen met de VMM zoeken we verder 
naar oplossingen om het industriepark 
Halensbroek verder te beschermen 
tegen wateroverlast, zowel voor de 
Velpe als voor de Gete.

Door de medewerking van heel wat land-
bouwers is de erosiebestrijding voor Zelk 
en een deel van Loksbergen in sterke mate 
verbeterd. We zullen de resterende proble-
men aanpakken met bijkomende technische 
constructies op zowel openbaar domein 

nen uitbreiden. Deze moet blijven bestaan 
om voor elke inwoner een lokaal aanspreek-
punt te garanderen.

Samen met de korpsleiding zullen we ijve-
ren voor een nog betere bekendheid van de 
wijkagenten bij de bevolking. De verhuis van 
de lokale politie naar de zorgcampus moet 
een betere beveiliging en een klantvriendelij-
kere service mogelijk maken.

Het veiligheidsbeleid van onze politie 
werpt zijn vruchten af en moet zeker verder-
gezet worden. Het aantal overtredingen en 
ongevallen vermindert en ook de criminaliteit 
is gedaald. Het verlenen van advies over de 
beveiliging van woningen blijft belangrijk en 
moet nog meer gepromoot worden.

De specialisatie van de verschillende diensten 
moet ervoor blijven zorgen dat we specifieke 
problemen kunnen aanpakken en oplossen. 
Bijvoorbeeld: het Family Justice Center, de 
dierenpolitie, de speciale interventie-eenheid, 
de evenementendienst en de milieupolitie.

We zullen in samenspraak met de politie 
extra camera’s inzetten om het zwerfvuil en 
sluikstorten verder te bestrijden.

Toenemende en nog meer gerichte 
snelheidscontroles moeten 

de weggebruiker de opgelegde 
snelheden beter doen respecteren. De 
uitbreiding van snelheidsremmende 

maatregelen op onze wegen is 
noodzakelijk. Onaangepaste snelheid 

van gemotoriseerd vervoer vormt 
immers een potentieel gevaar voor onze 

zwakke weggebruikers.

HALEN  
EN WATER

Samen met de provincie Limburg 
werken we aan de laatste fase van de 

uitvoering van het wachtbekken op de 
IJzerenbeek om nog meer capaciteit te 
herbergen en de omliggende gronden 
en woningen te beschermen bij hoge 

waterstand.

als op privé-gronden. De uitvoering hiervan 
moet de overlast voor bewoners en wegen 
verder beperken en de landbouwers be-
schermen tegen verlies van goede teelaarde. 
Het stadsbestuur maakte reeds de nodige 
afspraken met de betrokken eigenaars en 
heeft de aanvraag voor de bouwvergunning 
reeds ingediend.

Een beheersplan voor onderhoud en 
reiniging van de moddervangers wordt opge-
maakt zodat dit structureel en preventief kan 
worden aangepakt.

We kunnen onze bevolking in noodgevallen 
snel informeren via onze Halen App en via 
Be-Alert.
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O
p de markt, naast het stadhuis, 
bouwen we samen met een 
privépartner een zorgcampus 
met een mix van tijdelijke en 

definitieve verblijven voor hulpbehoevenden, 
een kindercrèche en nog enkele hulp- en 
zorgverstrekkende diensten. In de werking 
van deze zorgcampus zullen het Sociaal Huis 
en ons lokaal dienstencentrum (LDC) De 
Klapstoel een belangrijke rol spelen. Doordat 
we een gemeenschappelijk onthaal voorzien 
voor het stadhuis en het Sociaal Huis, werken 
we drempelverlagend voor onze burger en 
leveren we een efficiëntere dienstverlening.
 
Met de verhuis van het sociaal huis creëren 
we ruimte voor ons LDC De Klapstoel  met 
aanvullend de zalen van De Rietbron. Deze 
centralisatie van de afdelingen welzijn en vrije 
tijd maakt dat we de burger nog beter ten 
dienste kunnen staan.
Met de Klapbus willen we de sociale samen-
hang van de buurt stimuleren en werken 
rond buurtgerichte projecten.
De dienstverlening die we met de Klapbus en 
in De Klapstoel aanbieden moet steeds aange-
past worden aan de noden van de gebruikers.

we deze legislatuur samen met NOAH een 
dagcentrum opgericht om onze senioren te 
ondersteunen in hun zorgbehoeften.

Aangepast wonen, bv. in zogenaamde kangoe-
roe- of zorgwoningen, verdient aanmoediging.

De betoelaging van deze woonvoorziening 
moet het zelfstandig wonen van senioren aan-
trekkelijker maken. Zij zullen behalve op hun 
eigen familie ook een beroep kunnen doen op 
externe diensten.

Sociale woningbouw willen we blijven voorzien 
over het ganse grondgebied, verspreid over ver-
schillende wijken. Een deel van deze sociale wo-
ningen zal voorbehouden worden voor senioren.

De nieuw te ontwikkelen woonuitbreidingsgebie-
den worden maximaal benut om deze doelstellin-
gen te realiseren, zonder de leefbaarheid van de 
naaste omgeving uit het oog te verliezen.

De bereikbaarheid van deze woningen met 
het openbaar vervoer is van groot belang om de 
mobiliteit van deze mensen te verzekeren.

Als sociale gemeente willen we blijven zorgen voor 
de nodige opvangwoningen, zodat het OCMW 
noodhulp kan voorzien voor onze inwoners.

SOCIALE ZAKEN 
SOCIAAL HUIS 

SENIOREN 

MENSEN MET  
EEN BEPERKING

Door de verhuis van het dienstencentrum kan 
de site van het oude postgebouw omgevormd 
worden naar woonzone. De meerwaarde zal ge-
bruikt worden om een deel van de uitbreiding 
van het stadhuis te financieren.

Heel wat senioren zijn actief in het vrijwilligerswerk 
en maken zo, net als heel veel andere vrijwilligers, 
een verschil in de maatschappij. Wij willen ervoor 
blijven zorgen dat deze mensen erkend en ge-
waardeerd blijven voor dit engagement, o.a. door 
vormingen op maat aan te bieden en hen af en 
toe in de bloemetjes te zetten.

Persoonlijke contacten en mondelinge informatie 
blijven de belangrijkste vormen van informatie 
voor senioren. Toch is het belangrijk ook de 
digitale geletterdheid van onze senioren verder 
te stimuleren door bijvoorbeeld cursussen in te 
richten voor computerinitiatie, digitale fotografie, 
internet, e-mail en Facebook.

Mantelzorgers verdienen onze waardering want 
ze zijn onmisbaar om hulpbehoevenden langer 
thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving.

We blijven ook in de toekomst externe 
opvanginitiatieven ondersteunen. Zo hebben 

V
oor alle nog uit te 
voeren wegenwer-
ken, nieuwbouw, 
verbouwingen en 

uitrusting van reeds be-
staande initiatieven, zullen 
wij blijven beroep doen op 
advies van INTER (toeganke-
lijkheidsbureau), zodat ook 
de openbare infrastructuur 
beter afgestemd wordt op 
minder mobiele mensen.

De integratie van personen 
met een handicap via een 
inclusief beleid is prioritair. 
Wij willen mensen met een 
beperking zoveel mogelijk 
in het verenigingsleven 
opnemen, o.a. door de 
bestaande subsidies voor 
G-sporten te behouden. 
Ook de tweejaarlijkse or-
ganisatie van Twinsporten 
past perfect in dit kader. Wij 
zullen deze dag samen met 
de gehandicaptenraad blij-

ven ondersteunen, net zoals 
de kantonnale G-sportdag 
en G-watersportdag die we 
samen met Herk-de-Stad en 
Lummen afwisselend orga-
niseren. De inclusiesubsidie 
blijft behouden voor vereni-
gingen die iets organiseren 
voor en met mensen met 
een beperking.

Een deel van de nieuwe 
projecten met sociale wo-
ningen willen we voorbe-
houden voor mensen met 
een beperking.

Op de nieuwe stadsplannen 
zullen de goed toegankelij-
ke openbare toiletten en de 
belangrijkste rustbanken 
langs de wandelroutes aan-
geduid worden, zodat ook 
mensen met een beperking 
gebruik kunnen maken van 
de vele wandelpaden in 
onze gemeente.

De warme maaltijd voor senioren 
in Halen is een groot succes en 

zullen we zeker blijven organiseren. 
Het dorpsrestaurant in Zelem, 

georganiseerd door vzw De Pastorie, 
is ook een schot in de roos en is 
toegankelijk voor alle inwoners. 
Wij willen deze dorpsrestaurants 

uitbreiden naar elke deelgemeente, 
met logistieke ondersteuning door 

het stadsbestuur.
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O
ns gemeenschapscentrum De 
Rietbron is de voorbije jaren 
veelvuldig gebruikt door onze 
verenigingen voor de organi-

satie van eetdagen, culturele activiteiten, 
optredens en evenementen. Dat er nood 
was aan een dergelijke accommodatie 
blijkt duidelijk als je de agenda van reser-
veringen erop naslaat, er is amper een 
leeg plekje te vinden.

Toch zien wij nog hiaten in onze culture-
le infrastructuur. Enerzijds blijven we voor 
onze jeugd op zoek naar een mooie fuifzaal 
die buiten het centrum ligt, anderzijds willen 
we het Buurthuis uitbouwen tot een theater- 
en podiumzaal, waarbij we samen met de 

• De goede werking van de bibliotheek 
willen we verder behouden en 
bijkomend inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen.

Met de bouw van de Buitenschoolse Kinder-
opvang op de Panoven zijn we begonnen aan 
de uitbouw van de Panovensite.  In een vol-
gende fase start de verplichte renovatie van 
het historisch gedeelte en de inrichting van 
een erfgoedcafé met gemeenschapscentrum. 
Tegelijk ondersteunen we op de Panovensite 
de bouw van nieuwe Chirolokalen en eventu-
eel ruimte voor het jeugdhuis. De stuurgroep 
van de Panoven ziet er samen met ons op 
toe dat we steeds het grotere geheel voor 
ogen houden. Zo zijn de eerste stappen 

huidige gebruikers een plan uitwerken met 
voldoende technische en infrastructurele 
voorzieningen zodat deze geschikt is voor 
kleinschalige concerten, toneel- en thea-
terstukken, stand-upcomedy en andere 
podiumkunsten. Op deze manier kan het 
Buurthuis een mooie aanvulling vormen op 
De Rietbron.

Gezien de beperkte ruimte buiten, willen 
we hier ook werk maken van voorzieningen 
voor fietsers, en, rekening houdend met de 
lokale activiteiten, bekijken hoe we met een 
theater-fietscafé het Buurthuis een nieuw 
elan kunnen geven.

• De reglementen van onze cultuur- en 
sportzalen hebben een update nodig, 
net als het draaiboek voor fuiven en 
het uitleenreglement. We stemmen 
alle reglementen op elkaar af om 
een allesomvattend en overzichtelijk 
document op te maken voor alle 
gebruikers.

gezet om te onderzoeken of de school in de 
toekomst ook op deze site kan ondergebracht 
worden, wat een veel veiliger en ruimtelijker 
alternatief zou zijn dan de huidige locatie(s).

In de bouwplannen voor de school in Zelem 
is ook een multifunctionele zaal voorzien, 
waarvan plaatselijke verenigingen gebruik 
kunnen maken voor de organisatie van hun 
activiteiten.

Sportcentrum De Koekoek biedt ruimte aan 
verschillende verenigingen om activiteiten, 
sport en spel of evenementen te organise-
ren. Achter de sporthal ligt een groot gras-
plein dat we verder willen uitbouwen tot een 
evenemententerrein.

VERENIGINGSLEVEN 
CULTUUR 

SPORT 
ONTSPANNING

Om onze vrijetijdsdiensten nog meer 
op elkaar af te stemmen, starten we 

binnenkort met de bouw van een 
extra ruimte aanleunend aan De 

Rietbron, zodat je zowel voor de jeugd-, 
cultuur- als sportdienst op één locatie 
terecht kan. Dat maakt een onderlinge 

samenwerking makkelijker en geeft ons 
ook de kans om je sneller en beter van 

dienst te zijn. Ook de gemeentelijke 
uitleendienst komt onder hetzelfde dak.

We willen het Buurthuis uitbouwen tot een theater- en podiumzaal, waarbij we 
samen met de huidige gebruikers een plan uitwerken met voldoende technische en 
infrastructurele voorzieningen zodat deze geschikt is voor kleinschalige concerten, 
toneel- en theaterstukken, stand-upcomedy en andere podiumkunsten. Op deze 

manier kan het Buurthuis een mooie aanvulling vormen op De Rietbron.
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We besteden de volgende jaren opnieuw veel 
aandacht aan het onderhoud en de veilig-
heid van onze huidige sportinfrastructuur en 
-materialen.  Sporthal de Koekoek krijgt een 
opknapbeurt. 

Met het opstellen van een masterplan 
infrastructuur, samen met de sportdienst, 
de sportraad en Sport.Vlaanderen, willen 
we onze visie op sportinfrastructuur in 
Halen vastleggen voor de volgende 20 
jaar. Zo willen we klaar staan voor de 
sportieve uitdagingen van de volgende 
jaren. Een eerste studie zal ons alvast op 
weg helpen om een oplossing te vinden 
voor onze voetbalclubs, waar we mee 

helpen zoeken naar herlokalisatie en 
centralisering.

We denken verder na over onze sportevene-
menten. We hervormen de scholenloop, met 
minder focus op competitiviteit en meer op 
samen werken en samen sporten. Onze City 
Run is een ander mooi voorbeeld van dat sa-
men sporten, wat we de volgende jaren zeker 
willen verder uitbouwen.

De bestaande subsidies voor de infra-
structuur en voor de werking van onze 
verenigingen moeten behouden blijven. 
De Halense verenigingen kunnen blijven 
gebruikmaken van het materiaal van de 

uitleendienst aan heel voordelige tarieven. 
Op deze manier zorgen we voor een be-
langrijke logistieke ondersteuning van het 
verenigingsleven.

De “Uit in Halen” webpagina moet online 
meer onder de aandacht gebracht worden, 
zowel voor de huidige inwoners als voor de 
nieuwkomers. Daarnaast is het belangrijk 
dat ook verenigingen weten dat ze hier gra-
tis hun activiteiten, evenementen, sporten 
… op kunnen plaatsen om zo meer reclame 
te maken en bekendheid te verwerven voor 
hun werking.

De Halen App vormt hier een goede 
aanvulling op. Via deze weg kunnen vereni-
gingen en handelaars hun activiteiten gratis 
promoten.

Verenigingen die zelf culturele (dorps)
activiteiten willen organiseren ondersteu-
nen we ten volle. De cultuurdienst moet er 
vooral zijn om die (nieuwe) activiteiten te 

ruggensteunen. Daarnaast zal de cultuur-
dienst ook activiteiten blijven organiseren 
in samenwerking met de Halense vereni-
gingen of apart om een groter aanbod te 
voorzien.

Onze adviesraden zijn belangrijk in ons 
beslissingsproces. We willen deze in de toe-
komst aantrekkelijker en nog betekenisvoller 
maken. De raden dienen ervoor om gehoord 
te worden, in dialoog te treden en samenwer-
king te creëren.

In de toekomst willen we graag een open 
vrijetijdsraad oprichten voor alle geïnteres-
seerde verenigingen.
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In sportcentrum de Kambergen 
voorzien we de aanleg van een mooie 
looppiste, en willen we ook nadenken 

over betere voorzieningen voor 
mountainbike en cyclocross.

Op dit moment beschikken we al over digitale infoborden in 
De Rietbron, De Klapstoel en het stadhuis. Daarnaast willen 

we dergelijke borden voorzien op de Panoven, in sporthal De 
Kambergen, sporthal De Koekoek en het Buurthuis. Zo kunnen 

we op centrale plaatsen waar veel personen voorbijkomen 
relevante informatie voorzien.
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G
ezondheid is een punt dat alle 
beleidsdomeinen aanbelangt. 
Daarom willen wij een integraal 
beleid voeren over die domeinen 

heen, waarbij gezondheid centraal komt te 
staan.

Gezonde voeding en voldoende beweging 
liggen aan de basis van een goede gezond-
heid voor elke burger. Voor de gemeen-
telijke gezondheidsraad is de belangrijke 
taak weggelegd om hieromtrent de nodige 
adviezen te verstrekken aan het bestuur. Wij 
willen blijven beroep doen op gemotiveerde 
mensen, die het gezondheidsbeleid hoog in 
het vaandel dragen. D

e bouw van de zorgcampus maakt 
het mogelijk om ook het stadhuis 
uit te breiden. De administratieve 
diensten van de stad en het OCMW 

worden zo gecentraliseerd, wat een volledige 
integratie mogelijk maakt. Een vernieuwd ont-
haal zal zowel zorgen voor de nodige privacy als 
voor de doorverwijzing naar de juiste diensten. 
Er komen bovendien meer mogelijkheden om 
op afspraak naar het stadhuis te komen.

Een belangrijke taak van de gemeente 
blijft het informeren van alle inwoners. De 

GEZONDHEID 
VOEDING 

BEWEGING

AANDACHT  
VOOR IEDEREEN

Door gezondheidsprojecten op school te 
organiseren, willen we ervoor zorgen dat kin-
deren aandacht besteden aan gezondheid. 
Dit willen wij zeker blijven ondersteunen.

We hebben de voorbije jaren reeds geïnves-
teerd in de aankoop van een aantal aed-toe-
stellen. Hier willen we de volgende jaren 
verder in investeren, zodat we één toestel 
per duizend inwoners kunnen voorzien.
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Op regelmatige tijdstippen zet de 
gezondheidsraad samen met de stad 
acties op om het belang van een goede 

gezondheid nog meer in de verf te 
zetten. De sensibiliseringscampagnes 

(borstkankerscreening, valpreventie, 
alcoholpreventie…) moeten zeker 

verder ondersteund worden.

Het onderhoud van de reeds 
uitgewerkte 4.000 en 10.000-stappen-
routes is hier ook een onderdeel van.

nieuwe website, die binnenkort online zal 
zijn, zal die informatie vlotter beschikbaar 
maken en het aanbod van e-toepassingen 
(ondernemersloket, digitale aanvraag van 
documenten…) verder uitbreiden. Tegelijk 
behouden we het gemeentelijk infoblad, om 
alle informatie toegankelijk te houden voor 
iedereen. Niet elke inwoner van Halen heeft 
immers toegang tot een pc.

Huwelijksjubilarissen die hun 50, 60, 65 en 
70 jaar getrouwd vieren blijven we jaarlijks, 
samen met hun kinderen, ontvangen met 
een gezellige receptie. Ze krijgen hierbij ook 
een gepast aandenken.

Het meldingspunt voor klachten bestaat 
al enkele jaren. Toch wordt hier zelden 
gebruik van gemaakt. We gaan dit nog beter 
bekend maken bij de bevolking en bijkomend 
ook sneller opvolgen, al blijft het de bedoe-
ling om ervoor te zorgen dat burgers zo 
weinig mogelijk klachten hoeven in te dienen.

Het stadsbestuur organiseert tweejaarlijks een onthaaldag 
voor nieuwe inwoners, waarbij ze kennis kunnen maken met 
het reilen en zeilen van onze gemeente. Zo kan hun integratie 

nog vlotter verlopen, maken zij kennis met de verschillende 
gemeentelijke adviesraden en tonen wij hen de interessante en 

nuttige plaatsen in onze stad.
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H
et groeiende aantal kinderen 
vereist vanzelfsprekend ook aan-
passingen van de buitenschoolse 
kinderopvang en de scholen.

In Loksbergen is de nieuwbouw voor de 
kinderopvang bijna klaar. Tegen het einde 
van dit jaar zal het gebouw in gebruik kunnen 
genomen worden. De vestigingen in (Loksber-
gen) Halen en Zelem blijven ook groeien. Ze 
bereiken stilaan de maximale capaciteit, maar 
het blijft voor ons een prioriteit dat elk kind 
kan worden opgevangen. We zullen daar-
om samen met verschillende partners naar 
alternatieve opvangmethoden op zoek gaan 
en deze uitwerken om bijkomende investerin-
gen enigszins binnen de perken te houden, 
bijvoorbeeld door opvang te voorzien in de 

overwegen we een herlokalisatie naar 
de Panoven om de school maximale 
groeikansen te kunnen geven in de 
toekomst met oog voor multifunctioneel 
gebruik van de gebouwen.

• De Vlaamse regering heeft de subsidiëring 
voor de uitbreiding van onze gemeentelij-
ke basisschool Op Dreef formeel toege-
zegd. Het subsidiedossier werd goedge-
keurd door de gemeenteraad en ligt nu 
ter goedkeuring bij het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).

• Wij verwachten volgend jaar met de 
bouwwerken te kunnen starten om in de 
loop van het schooljaar 2020-2021 het 
gebouw in gebruik te kunnen nemen. 
Ook hier zullen we de multifunctionele 
zaal buiten de schooluren openstellen 
voor de verenigingen.

De huidige financiële ondersteuning van en 
de subsidies voor jeugdclubs en jeugdvereni-
gingen moeten behouden blijven. We streven 
ernaar de procedures nog transparanter en 
eenvoudiger te maken.

KINDEREN  
EN JEUGD

schoolgebouwen, die na schooltijd toch leeg-
staan. Het huidige aanbod van de academie 
kan aangevuld worden met andere activiteiten 
zoals studiebegeleiding, sportactiviteiten…

Ook de schoolgebouwen barsten uit hun voe-
gen. Voor de vrije basisschool Wegwijs blijven 
we samen met de directie bekijken hoe de 
beschikbare gronden (zowel gronden van de 
stad als van het vrij onderwijs) optimaal be-
nut kunnen worden om het aantal lokalen uit 
te breiden en toch zoveel mogelijk speelruim-
te te kunnen behouden.

• Samen met de directie en de inrichtende 
macht van de vrije basisschool ’t 
Oogappeltje bekijken we ook hier 
de uitbreidingsmogelijkheden en 

In (Loksbergen) Halen is de 
nieuwbouw voor de kinderopvang 

bijna klaar. Tegen het einde van 
dit jaar zal het gebouw in gebruik 

kunnen genomen worden. De 
vestigingen in Loksbergen en Zelem 

blijven ook groeien. Ze bereiken 
stilaan de maximale capaciteit, maar 
het blijft voor ons een prioriteit dat 
elk kind kan worden opgevangen. 

Voor de schoolomgeving zullen 
we kijken hoe we de ruimte rond 

de parochiezaal van Zelem, 
het oude gemeentehuis en het 
kerkplein optimaal op mekaar 

kunnen afstemmen om enerzijds 
parkeergelegenheid te creëren 

en anderzijds de schoolomgeving 
verkeersveiliger te maken.

We zullen het nodige doen om de 
zwakke weggebruiker overal veilig 

naar de scholen te loodsen. We blijven 
het busvervoer voor al onze scholen 

organiseren om het autogebruik rond 
de schoolpoort te beperken.
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Samen met de verenigingen zoeken we 
naar geschikte en betaalbare locaties 
om hun werking nu en in de toekomst 
duurzaam te kunnen verderzetten. We 
ondersteunen de concrete plannen van 
JC Sfinx en Chiro Loksbergen voor hun 
nieuwe lokalen. Voor JC ’t Leerke en JC 
De Berg zullen we samen proberen een 
gelijkaardige oplossing te vinden voor de 
toekomst.

Het gemeentelijk fuifloket zal verder uit-
gebouwd worden om zo nog meer onder-
steuning te bieden aan onze verenigingen 
bij de organisatie van fuiven en andere 

van de uitleendienst ook middelen voorzien 
voor de aankoop van nieuwe tenten. Het 
aanbod van springkastelen zal afgebouwd 
worden omwille van goedkopere alterna-
tieven op de privémarkt en te hoge onder-
houdskosten.

• Kinderarmoede is een groot probleem 
in Vlaanderen. We zullen vanuit onze 
gemeente initiatieven blijven nemen om 
hiertegen te vechten.

• Het stadsbestuur zal zich maximaal 
inzetten voor de tewerkstelling 
van stagiairs, startbaners en  
jobstudenten, zodat jongeren de kans 
krijgen op jonge leeftijd werkervaring 
op te doen.

De organisatie van een jaarlijks festival 
in Halen moet mogelijk blijven, maar met 
maximale aandacht voor de beperking 
van de overlast voor de buurtbewoners 
en met een zeer goed uitgewerkt veilig-
heidsplan.

Wij willen een subsidiesysteem uitwerken 
voor het aanpassen van woningen voor 
onthaalouders om mensen te stimuleren 
om deze stap te zetten en zo het tekort aan 
opvangplaatsen (voor kinderen van 0 tot 3 
jaar) terug te dringen.

activiteiten. Een aangepast draaiboek, een 
uitgewerkt stappenplan en een vereenvou-
digd aangifteformulier zullen hierbij helpen 
en een handige leidraad vormen voor de 
organisatoren.

• Wij zoeken verder naar een betere 
fuiflocatie zodat de jongeren 
kunnen blijven fuiven, zonder 
overlast voor de omwonenden en de 
infrastructuur.

Om de verenigingen te ondersteunen bij 
hun activiteiten zullen we naast de stan-
daardmaterialen (tafels, stoelen, nadars…) 

In samenspraak met de 
kindergemeenteraad zal een nieuw 

speeltoestel geplaatst worden op 
de Panoven in Loksbergen. Voor 

de drie speeltuinen wordt een 
meerjarenprogramma uitgewerkt 

om de speeltoestellen preventief te 
onderhouden en systematisch te 

vernieuwen.

De papierslagen werden in 
het verleden opgestart door de 

jeugdverenigingen. Wij willen ervoor 
zorgen dat zij ook in de toekomst nog 
kunnen rekenen op de inkomsten van 

deze ophalingen voor hun werking.
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W
e willen verder blijven werken 
aan een leefbaar Halen op 
gebied van Ruimtelijke Orde-
ning. De eerder besproken 

streefbeeldstudie “Halen centrum” zal het 
uitzicht van Halen centrum in de toekomst 
vastleggen. Dit zal de leidraad vormen voor 
de ontwikkelingen die stelselmatig zullen 
kunnen uitgevoerd worden.

• Het BPA Loksbergen zal worden 
herbekeken om de mogelijke behoeften 
af te toetsen naar optimaal gebruik van 
ruimten en uitbreidingsmogelijkheden 
van de vrije basisschool.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de 
Schansstraat op de terreinen van de vroegere 
gemeenteschool is al in uitvoering. De vroegere 
school werd afgebroken en de plannen voor de 
aanleg van wegen en het bouwen van woningen 
zijn in opmaak in samenspraak met het stads-
bestuur. De omwonenden zullen zeker geïn-
formeerd worden over dit project vooraleer de 
definitieve plannen worden goedgekeurd. Naar 
schatting een 15-tal koopwoningen en een 20-tal 
huurwoningen zullen in de eerste fase worden 
gebouwd met een kwaliteitsvolle inrichting.

Het RUP voor het gebied tussen de Stations-
straat en de Heidestraat is reeds opgemaakt. 
Wij blijven ons inzetten om de realisatie 
hiervan mogelijk te maken en bekijken de ver-
schillende mogelijke alternatieven.

• De huidige leegstandsbelasting is 
essentieel voor het verbeteren van de 
kwaliteit van de publieke ruimte en 
voor een betere leefbaarheid van de 
buurten. Deze belasting moet daartoe 
maximaal worden ingezet en toenemen in 
verhouding met de periode van leegstand.

Verder bekijken we hoe we, in samenwerking 
met VZW Samenhuizen, gemeenschappelijk 
wonen of cohousing mogelijk kunnen maken 
door hier rekening mee te houden in steden-
bouwkundige verordeningen en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen.

Het wooninfopunt levert een belangrijke 
bijdrage aan de informatiedoorstroming over 

wonen, zowel voor nieuwe inwoners als voor 
mensen die willen bouwen en/of verbouwen. 
Wij willen dit behouden en hiervoor op kan-
tonnaal vlak nog meer samenwerken.

De participatie van onze inwoners blijft 
belangrijk. Wij blijven hen de kans geven info 
te vragen en nuttige voorstellen te doen op 
de georganiseerde infoavonden. Op deze 
manier verhogen we de kans op succesvolle 
projecten.

Woonuitbreidingsgebieden dienen opti-
maal benut te worden om een evenwichtige 
mix te bekomen van huur- en koopwoningen, 
meergezinswoningen, sociale huisvesting en 
zorgwoningen. Hierbij blijft betaalbaar wonen 
een belangrijk aandachtspunt.

RUIMTELIJKE  
ORDENING, 

STEDENBOUW  
EN WONEN

De bestaande bijzondere plannen 
van aanleg (BPA’s) moeten worden 
verfijnd om te beantwoorden aan de 
hedendaagse en toekomstige noden.
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I
n overleg met de lokale ondernemers 
en economische partners blijven we ons 
inzetten voor het optimaal benutten van 
onze kmo-zones en handelspanden zodat 

ze kunnen uitbreiden en investeren met een 
positief effect op de tewerkstelling.

• Het loket lokale economie willen we verder 
ontwikkelen om de lokale handelaar of 
beginnende zelfstandige te ondersteunen.

Overleg met de ondernemersorganisaties 
zoals VOKA, UNIZO, H2O (Halense en Herkse 
ondernemersclub) is noodzakelijk en we 
blijven dit verderdoen ter ondersteuning van 
onze handelaars en ondernemers.

We blijven de Dienstencheque Onderne-
ming (DCO), voorheen het Plaatselijk Werkge-
legenheid Agentschap (PWA), ondersteunen 
om de talrijke klanten te bedienen en om het 

D
e milieuadviesraad is het advies-
orgaan voor alles wat te maken 
heeft met het leefmilieu in Halen 
en werkt in nauwe samenwerking 

met de milieudienst.
De ondersteuning van natuur- en 

milieu verenigingen blijft behouden, evenals 
de subsidies i.v.m. biodiversiteit.

De natuurbeheerplannen die samen met de 
natuurverenigingen zijn opgesteld, moeten 
zeker verder uitgevoerd worden. Vanzelf-
sprekend behoren hiertoe de gemeentelijke 
beheersplannen voor bossen, holle wegen, 
wegbermen en ook het sneeuwruimplan.

Duurzaam bouwen en hernieuwbare ener-
gie blijven de belangrijkste aandachtspun-

behoud van deze vorm van werkgelegenheid 
voor 75 mensen te bestendigen.

Het stadsbestuur zal de bedrijven stimuleren 
om ook mensen met een beperking in dienst 
te nemen door hen te informeren en in con-
tact te brengen met de juiste instanties.

Bij de aanwerving en selectie van gemeen-
tepersoneel wordt gekozen voor de meest 
competente kandidaat na bekwaam-
heidsexamens, afgenomen door professio-
nele externe juryleden.

Het stadsbestuur werkt samen met “De 
Winning”, een sociaal economiebedrijf uit 
Lummen. Wij willen deze succesvolle samen-
werking voortzetten om mensen met een 
beperking of moeilijke sociale situatie een 
kans te geven op een job dankzij vakkundige 
begeleiding. Zij worden hoofdzakelijk inge-
schakeld in het onderhoud van onze parken

Verder willen we ook ondernemers en 
bedrijven stimuleren om mensen met een 
beperking aan een job te helpen.

TEWERKSTELLING  
EN ECONOMIE.

We blijven overlegmomenten 
behouden met onze lokale handelaars, 
om initiatieven aan te moedigen zoals 
de actie “Haal het in Halen” en andere 

evenementen.

We ondersteunen en nemen actief deel 
aan milieucampagnes, zoals Straat.net, 
Statiegeldalliantie, Drink Kraantjeswater 

en de zwerfvuilactie.

ten in ons duurzaamheidsbeleid. De reeds 
lopende initiatieven en toelagen worden 
uiteraard verdergezet en ondersteund. 
Energie moet betaalbaar blijven. Het stads-
bestuur zal de inwoners stimuleren om, in 
samenwerking met DuBoLimburg, gratis 
energiescans te laten uitvoeren om zo ener-
giearmoede tegen te gaan.

We maken werk van meer milieubewustzijn 
en een duurzaam beleid binnen onze eigen 
diensten.

We evalueren jaarlijks de energie-
huishouding van onze gebouwen, nemen 
maatregelen om het energieverbruik te 
beperken en voeren stelselmatig de geplan-
de ESCO projecten uit. Verder blijven we 
biodiversiteit promoten, door duurzame 
initiatieven van particulieren, verenigingen 
of scholen te ondersteunen met subsidies.

Onderhoudsvriendelijke en doordachte 
groenaanleg bij nieuwe projecten moet de 
kosten van het onderhoud in de toekomst 
beperken.

 

HALEN
DE WEG 
VOORUIT  

 
22  23 

 

HALEN
DE WEG 
VOORUIT

GEZOND MILIEU



I
n samenwerking met Limburg.net 
engageren we ons om elk jaar minstens 
25 nieuwe inheemse ‘klimaatbomen’ te 
plaatsen op ons grondgebied. In 2019 

zullen dit er al 75 zijn. Een onderhoudsplan 
voor laanbomen dient opgesteld te worden 
om ervoor te zorgen dat deze bomen tijdig 
het nodige onderhoud zullen krijgen. Te-
vens worden stelselmatig de verouderde en 
niet geschikte bomen vervangen door meer 
aangepaste soorten.

Het verbod om sproeistoffen te gebrui-
ken vergt een planmatige aanpak van de 
onkruidbestrijding. We blijven, samen met 
gespecialiseerde firma’s en met het Centrum 
Duurzaam Groen, zoeken naar alternatieve 
bestrijdingsmiddelen die dit tijdrovend werk 
minder arbeidsintensief maken. Tegelijk 
willen we de Halenaar blijven informeren 
dat het verbod op het gebruik van pesticiden 
door openbare diensten de gezondheid van 
de natuur en de inwoners ten goede komt.

• We blijven “Milieu Op School” verder 
stimuleren en ondersteunen ook de 
hierbij horende projecten, zoals ons 
tweejaarlijks project rond zwerfvuil.

• Onze natuurlijke troeven worden 
toeristisch uitgespeeld, maar ook 
beschermd en versterkt.

• Samen met de milieuraad en de 
milieudienst wordt een klimaatactieplan 
opgesteld om de afspraken uit de 
Burgemeestersconvenant na te komen.

Samen met Lummen, Herk-de-Stad, Natuur-
punt en de VMM werd het LIFE DELTA-pro-
ject opgesteld. Vlaanderen en Europa 
maken meer dan 6 miljoen euro vrij om de 
ecologische waarden die verloren gingen bij 

O
ns gevarieerd landschap met 
prachtige natuur, holle wegen, 
vergezichten, boeiende gebou-
wen en monumenten biedt heel 

wat mogelijkheden.
De samenwerking met de toeristische 

diensten van Lummen en Herk-de-Stad 
verloopt vlot en zorgt ervoor dat we op een 
betaalbare manier promotie kunnen voeren 
voor ons toeristisch aanbod. Wij willen kanton-
naal blijven samenwerken vanuit het Schulens-
meer, de grootste trekpleister in onze regio.

• Initiatieven die het plattelands- en 
hoevetoerisme bevorderen zullen we 
verder ondersteunen.

de aanleg van het Schulensmeer in de jaren 
70 te herstellen.

Niet alleen de leefgebieden van verschil-
lende dier- en plantensoorten zullen hierdoor 
verbeteren, ook de belevingswaarde en 
de waterveiligheid voor onze inwoners zal 
verhogen. Ook het nieuwe wandelpad dat de 
Zelemse pastorie met het Webbekomsbroek 
zal verbinden maakt deel uit van dit project.

We blijven bij wegenwerken de openbare 
verlichting stelselmatig vervangen door led-
verlichting om niet alleen energiebesparing 
te realiseren maar ook het veiligheidsgevoel 
te verhogen.

Voor hulp aan onze dieren willen we de 
overeenkomsten met het dierenasiel van 
Sint-Truiden,het natuurhulpcentrum in 
Opglabbeek en het vogel- en zoogdierenop-
vangcentrum van Heusden-Zolder verder-
zetten. We subsidiëren het onvruchtbaar 
maken van wilde katten.

Voor meldingen in verband met verwaar-
lozing of mishandeling van dieren moeten 
we bij dienst dierenpolitie terecht kunnen.

MOOIE NATUUR
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• We bieden de uitbaters ook de 
mogelijkheid om hun accommodatie 
te promoten via de gebruikelijke 
gemeentelijke kanalen (website 
Stad Halen, infostanden stadhuis, de 
Rietbron en de bibliotheek) en we 
zullen een nieuwe toeristische website 
ontwikkelen.

Met de opgerichte werkgroep toerisme blijven 
we proberen om de verschillende activiteiten 
op elkaar af te stemmen en te coördineren.

De jaarlijkse herdenking van de Slag der 
Zilveren Helmen blijft bestaan en zal om de 
vijf jaar afgewisseld worden met een groter 
evenement.

TOERISME

De Halense wandel-, fiets- en 
mountainbikeroutes worden 
zeer veel gebruikt en worden 
voortdurend verder uitgebreid.



H
et stadsbestuur subsidieert projec-
ten die door Halenaars of Halense 
organisaties gedragen worden, op 
advies van de gemeentelijke raad 

voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). 
Ook projecten die ter bestrijding van armoe-
de opgezet worden, moeten langs deze weg 
gesubsidieerd worden, zoals ‘t Opstapje en 
de Sint Vincentiusvereniging.
Wij zullen de samenwerking met en tussen de 
reeds bestaande initiatieven verder stimule-
ren en ondersteunen.

• Als fairtradegemeente blijven wij ons 
inzetten om eerlijke handel en het 
gebruik van fairtradeproducten zowel 
in onze gemeentelijke gebouwen 
als in de rest van de gemeente te 
promoten.

De inleefsubsidie voor inleefreizen moet 
zeker behouden blijven. Dankzij deze 
subsidie kunnen jongeren kennismaken 
met de manier van leven en de lokale 
gebruiken bij hun gastgezinnen in ande-
re culturen en met allerlei interessante 
projecten met een sociaal-maatschappe-
lijk karakter.

DERDE WERELD 
ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING
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●
1 ● VAN ROELEN Erik 12 ● WOUTERS Marina
2 ● WUESTENBERGS Heidi 13 ● LAVIGNE – LEMMENS Annicq
3 ● JACOBS Kris 14 ● VAES Gunter
4 ● VANMECHELEN Steven 15 ● VELD Stephano
5 ● DUBOIS Thomas 16 ● THIJS Peter
6 ● RUYTINX – BOOGAERTS Elke 17 ● ADRIAENS Tom
7 ● SANNEN Inge 18 ● MEEUS Laurens
8 ● HANSEN Inge 19 ● ZEEUWS Martin
9 ● VERHEYEN Ine 20● VANTHIENEN Josiane
10 ● HOEBREKX Lore 21 ● PANS Pirke
11 ● VANLUYTEN – PUTSEYS Huguette

Hoe stem je geldig? Ofwel één lijststem ofwel één of meerdere naamstemmen.  
Hoe stem je het best? Op alle CD&V-kandidaten!

ONS 
TEAM
JOUW 

TOEKOMST
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