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Beste inwoner van Houthalen-Helchteren,

CD&V Houthalen-Helchteren heeft 
de ambitie om naar de toekomst te 
kijken. 

Wij zijn er van overtuigd dat onze ge-
meente bijzonder veel troeven heeft, 
maar dat er tegelijk ook heel wat uit-
dagingen voor ons liggen.

Het is onze plicht troeven en uitda-
gingen niet te laten liggen maar aan 
te pakken! Als we aan de toekomst 
van onze gemeente en haar inwoners 
willen werken, moeten we samen een 
plan hebben.

Wij geloven dat we vanuit onze waar-
den en idealen een dialoog kunnen tot 
stand brengen die de toekomst van 
onze gemeente vormgeeft. CD&V wil 
van Houthalen-Helchteren een war-
me, solidaire, open gemeente maken 
met een blik op de wereld waar ieder-
een zich thuis moet kunnen voelen. 
Een plaats waar het goed is om te 
werken en te wonen. 
Wij kunnen onze gemeente enkel op 
een verantwoorde wijze doorgeven aan 
onze kinderen als we een verantwoor-
delijk en toekomstgericht beleid voeren.

Na overleg en dialoog hebben wij 
onze ambitieuze visie gebundeld in 
een congrestekst met duidelijke stra-
tegische thema’s en een aantal con-
crete engagementen. Hiermee willen 
we samen met u en vele anderen op 
weg gaan.

Een gemeente als Houthalen-Hel-
chteren besturen doe je niet alleen. 
Dat vraagt engagement, standpunten, 
moed en inzet. 

Daarom steekt CD&V de hand uit 
naar alle burgers in onze gemeente.  

We nodigen buurten, de verenigingen 
en ondernemingen, het middenveld, 
de culturele, sociale en economische 
actoren en alle inwoners uit om actief 
en interactief Houthalen-Helchteren 
mee uit te bouwen tot een plaats waar 
het goed is om te wonen, te werken 
en te ontspannen. We hopen dat ons 
partijprogramma een inspiratiebron 
kan zijn.

Wij staan klaar om samen, met ieder-
een die positief is, onze plannen waar 
te maken voor Houthalen-Helchteren. 
Wij geloven dat samen werken aan de 
toekomst van onze wijken en buurten 
ook écht werkt.

Wij voor Houthalen-Helchteren!

Zeer genegen,

Jef Verpoorten ,

 
lijsttrekker  
CD&V Houthalen-Helchteren
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WIJ willen wonen in een warme 
gemeente, een gemeenschap die 
mensen verbindt maar ook versterkt. 
Wij willen die ondersteuning bieden 
die nodig is voor alle inwoners, in het 
bijzonder voor de kwetsbare groepen 
zoals senioren, jonge gezinnen met 
kinderen, werkloze jongeren, perso-
nen met een beperking en mensen 
die in armoede leven.

Samenleven is een verhaal van 
iedereen!

Een sterke uitbouw van de dien-
stencentra blijft voor ons prioritair. 
De bereikbaarheid in de verschillen-
de deelgemeentes en het aanbod van 
diensten en activiteiten zorgen ervoor 
dat mensen en buurten worden ver-
sterkt.

“Zorg dragen voor” gebeurt op 
maat van elke inwoner van onze ge-
meente!

WIJ  vinden een goede relatie tus-
sen burger en bestuur belangrijk. De 
burger nabij! Onze rondetafelge-
sprekken in de verschillende wijken zijn 
een eerste aanzet geweest om naar 
de mensen te luisteren. Wij nemen de 
inspraak van elke inwoner ernstig.

Samen met de verschillende gemeen-
tediensten, de politie en andere exter-
ne partners willen wij werken aan een 
plan met een duidelijke visie rond 
veiligheid en leefbaarheid.

Het is de ambitie van CD&V  
Houthalen-Helchteren om een per-
manent monitoringssysteem op te 
zetten om zo gevoelige of onveilige 
punten in kaart te brengen en een 
snelle interventie mogelijk te maken.

De gezondheid van onze inwoners 
is ons hoogste goed! Wij willen een 
duidelijke rol spelen inzake veiligheid 
en volksgezondheid.

Gezin,  
Welzijn en 

Gezondheid
Burgernabijheid

en Veiligheid

 # LOKALE DIENSTENCENTRA

 # KINDEROPVANG

 # ARMOEDEBELEIDSPLAN

 # INSPRAAK & PARTICIPATIE
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WIJ willen zorgen dat iedereen zich 
goed voelt in zijn buurt. Wonen in een 
gezonde aangename omgeving ver-
hoogt de levenskwaliteit van de mensen. 

Wij zetten in op de woonnoden die 
eigen zijn aan elke doelgroep. Hierbij 
blijven wij waken over betaalbaar wo-
nen en een gezonde sociale mix.

Wijken willen wij opwaarderen met 
omgevingswerken waar speelhoekjes 
kortbij zijn.

WIJ zetten in op aangename en 
levendige woonkernen. 

Investeren in openbaar groen (parken 
en pleinen), speelweiden en -bossen is 
nodig. 

CD&V Houthalen-Helchteren wil de 
strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten 
aangaan. Wij gaan voor propere ber-
men, straten, en parken.

Een goed communicatietraject uit-
stippelen bij de aanvang van werken, 
vinden wij belangrijk. 

WIJ willen vlot maar ook veilig kun-
nen bewegen in onze gemeente en 
onze buurt.

CD&V Houthalen-Helchteren is in 
dialoog gegaan met de buurtbewo-
ners en maakte een inventaris op van 
de moeilijke verkeersknooppunten. 
Wij willen deze aanpakken in samen-
spraak met de buurtbewoners.

In elke wijk gaan wij voor een fiets- 
en wandelplan dat nieuwe groene 
verbindingen legt naar het centrum.

Wij geven extra aandacht aan veilige 
schoolroutes waarmee we onze jon-
geren een veilige route naar school 
garanderen. 

Voor onze senioren en personen met 
een functiebeperking willen wij daar-
enboven zorgen voor meer veilig-
heid, toegankelijkheid  van horeca- 
en handelszaken en voor toereikend 
openbaar vervoer.

Wonen,
Openbare Ruimtes

en Mobiliteit

 # VERSCHILLENDE EN ALTERNATIEVE 
WOONVORMEN

 # JONGE MENSEN AANTREKKEN

 # PLAATSEN CREËREN VAN RUST EN 
ONTMOETING 

 # RESPECT VOOR IEDEREEN IN HET VERKEER
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WIJ zijn van mening dat je levens-
kwaliteit erop vooruit gaat als je kan wo-
nen en werken in eigen streek. Daarom 
wil CD&V  werken aan meer duurzame 
jobs in eigen gemeente. Dit kan door 
de nodige ondersteuning te geven aan 
ondernemers en investeerders die een 
plan hebben dat Houthalen-Helchteren 
en haar bewoners ten goede komt.

Wij zetten verder in op Cleantech om-
dat we de voordelen zien, enerzijds de 
duurzame economie en anderzijds de 
tewerkstelling die hieraan gekoppeld is. 

CD&V kiest voor het versterken van 
de lokale middenstand en wil inzetten 
op aantrekkelijke handelszones.

Toerisme in Houthalen-Helchteren 
moet zich op een duurzame manier 
kunnen ontwikkelen tot een econo-
mische groeimotor. Dit kan door de 
samenwerking met de verschillende 
actoren te vergroten en  door een 
professionelere aanpak gericht op de 
bezoekers van onze gemeente.

WIJ zijn fier op de prachtige natuur 
in Houthalen-Helchteren. De ver-
schillende natuurgebieden en onze 
groene ruimten moeten wij bewaken.

Initiatieven voor behoud en verbete-
ring van groene ruimten krijgen onze 
aandacht.  Verder willen wij inzetten op 
meer groen in onze deelkernen. 

Wij dragen als mens de verantwoor-
delijkheid van de aarde en alles wat 
op de aarde leeft goed te beheren. 
Door dialoog en maatschappelijk de-
bat mensen betrekken en  werken aan 
een langetermijnvisie. Zo kunnen we 
op een juiste manier respect opbren-
gen voor onze leefomgeving.

Werk, 
Handel en  
Toerisme

Natuur en 
Leefmilieu

 # ACTIEPLAN LOKALE MIDDENSTAND

 # BLIJVEN INVESTEREN IN DUURZAME JOBS

 # PROMOTIE VAN ONZE GEMEENTE ALS 
TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

 # RESPECT VOOR DE NATUUR
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WIJ geloven dat als mensen zich ver-
enigen dat het onze wijken en buurten 
warmer en sterker maakt. Jeugdver-
enigingen, sportclubs, socio-culturele 
verenigingen moeten de nodige on-
dersteuning krijgen op gebied van infra-
structuur en subsidies om een optimale 
werking te kunnen uitbouwen.

Het Cultuurcentrum Casino willen wij 
verder uitbouwen tot een echt Cul-
tuurhuis met alle technische facilitei-
ten en met multifunctionele lokalen 
voor vergaderingen, lezingen, cursus-
sen of workshops. 

Wij willen meer aandacht schenken 
aan de plaatselijke bibliotheek in tijden 
van digitalisering. Een goedwerkende 
bibliotheek is onmisbaar. Het is be-
langrijk dat jong en oud de weg naar 
de bib blijven vinden.

Het vrijetijdsaanbod moet afgestemd 
worden op wat er leeft bij onze kinde-
ren, jongeren en volwassenen. Nieuwe 
initiatieven willen we stimuleren. Onze 
aandacht gaat zeker uit naar kwetsba-
re jongeren/volwassenen en perso-
nen met een beperking.

De rol van de vrijwilliger is onmisbaar. 
Vrijwilligerswerk geeft veerkracht 
aan de samenleving en verbindt 
mensen.

WIJ staan open voor dialoog en sa-
menwerking met alle scholen in onze 
gemeente.

Wij willen scholen versterken in hun 
opdracht zodat ze kunnen evolueren 
naar brede scholen waar ook bijvoor-
beeld cultuur en sport zorgen voor 
extra ontplooiingskansen.

Het is voor ons een opdracht om 
interessante opleidingen en vor-
mingen op maat van elke doelgroep 
te ondersteunen. 

Wij zetten onze schouders onder het 
bevorderen van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderwijs,
Vorming en 
Opleiding

 # NIEUWE INITIATIEVEN VOOR EEN STERKER 
JEUGDBELEID

 # TOEGANKELIJK VRIJETIJDSAANBOD VOOR 
OUDEREN

 # SAMENWERKING TUSSEN VERENIGINGEN

 # SCHOLEN STERKER MAKEN EN VERBINDEN

Jeugd,  
Cultuur,

Sport en
Vrije Tijd
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HELCHTERENAfdeling

RUIMTE 
VOOR 

LAND- EN 
TUINBOUW

BEHOUDEN  
VAN TRADITIES  

EN VOLKS- 
EVENEMENTEN

Het mooie, 
groene Sonnis mag zijn 

authentiek en landelijk karakter 
behouden. Een goede en betere 

wegeninfrastructuur, o.a. de fietspaden 
verdienen een opknapbeurt. Niet enkel 

voor de inwoners maar ook voor de 
vele fietstoeristen. Het St.-Jozefzaaltje, 

de Roedel, de school allen op 1 
locatie verenigd, moeten zeker 

ondersteund worden in hun 
activiteiten.

Wij gaan voor 
een nieuwe toekomst 

voor het Begijnenplein en  de 
herwaardering van de Kazernelaan. 

Aan de hand van een participatieproject 
willen wij een gezamenlijke visie 

ontwikkelen en zorgen voor de verdere 
uitbouw van dit project. Hierbij hebben  

wij oog voor de kleinhandel en de 
horeca, zij houden immers onze 

dorpskernen levendig en 
leefbaar.
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Meer en betere 
trage wegen voor de 
zwakke weggebruiker. 

Deze wegen zijn belangrijk 
voor veilige, gezonde en 

aangename verplaatsingen en 
verbinden de verschillende 

woonkernen met de 
dorpskern.

Zorgen voor 
een polyvalente 

zaal afgestemd op de 
hedendaagse behoeften 

van onze lokale 
verenigingen. 

Meer 
mogelijkheden voor 

buitenspel en ontspanning.  
Wij kiezen voor inspirerende 

speelzones, avontuurlijke 
speelweiden en 
picknickplaatsen  

in het groen.

Een Lokaal 
Dienstencentrum 

waar iedereen welkom 
is en waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.  Wij willen 
inzetten op het behoud en 
de verdere uitbouw van het 

seniorenrestaurant. 
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In het Centrum 
vragen wij een 

aangepaste infrastructuur 
voor het verenigingsleven. Het 
Parochiaal Cultureel Centrum 

heeft een bijzondere 
waarde voor onze lokale 

gemeenschap.

HOUTHALEN-CENTRUMAfdeling

 
Wij willen 

de dorpskern een 
grondige opknapbeurt 

geven. Hierbij gaat onze 
aandacht naar kwalitatieve 

en veilige winkel- en 
wandelstraten.
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GEZELLIGE  
RUSTIGE PLEKKEN IN  

HET GROEN 

WAAR JONG EN OUD 
ELKAAR KUNNEN 

ONTMOETEN. Laak: Wij willen de 
verkeersoverlast aan de 

school structureel aanpakken 
en de leegstaande ruimtes in 

de kerk een zinvolle bestemming 
geven. Wij gaan in dialoog met 
alle betrokkenen, luisteren naar 

suggesties en zoeken samen 
naar oplossingen en 

verbeteracties.

Lillo: Wij gaan 
voor een hedendaagse 
accommodatie waar we 

de lokale verenigingen een 
plaats kunnen geven. Dit geeft 

kansen tot samenwerking, 
wat zeker een meerwaarde 

betekent.

Aangepaste 
woongelegenheden 
voor senioren in het 

Centrum.  Zelfstandig wonen 
in een beschermde omgeving, 

waar sociaal contact 
mogelijk is, vinden wij 

belangrijk.
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MEULENBERGAfdeling

Herwaardering 
van de Koolmijnlaan en 

de Springstraat.  Uitwerken 
van een projectplan om de 

handel en horeca nieuw leven in 
te blazen.  Wij gaan voor mooie 
gezellige straten die een echte 

meerwaarde voor de buurt 
zullen betekenen. Wij zetten in  op 

een verkeersveilige wijk. 
Probleemgebieden willen wij 
identificeren en aanpakken in 

samenspraak met de bewoners. 
Nieuwe ontwikkelingen en inplantingen 

op het vlak van mobiliteit moeten op 
maat zijn van onze omgeving.

Belangrijke 
verbindingswegen naar 

het Centrum voorzien van 
een  veilig fietspad en een 

breed comfortabel voetpad 
dat toegankelijk is, ook voor 

personen met een beperking 
zoals rolstoelgebruikers.

Verdere uitbouw 
van het Lokaal 

Dienstencentrum tot een 
ontmoetingsplaats waar 

iedereen terecht kan voor 
dienstverlening, informatie, 
vorming en ontspanning.

Iedereen houdt 
van een nette buurt. 

Wij gaan met alle partners 
een plan van aanpak 

uitwerken en zorgen voor 
meer bewustwording en 

engagement. Samen 
werken aan een mooie  

aangename wijk!
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VOLDOENDE  
TOEGANKELIJKE,  
SOCIAAL VEILIGE,  

UITDAGENDE EN DUURZAME 
SPEELRUIMTES WAAR KINDEREN  
EN JONGEREN VEILIG KUNNEN  

SPELEN EN ELKAAR ONTMOETEN.

Ondersteuning bouw 
en inrichting van een nieuwe 

sportaccommodatie voor FC Eendracht 
Houthalen. Een multi-inzetbare infrastructuur 
waar naast voetbal ook ruimte zal gecreëerd 
worden voor andere sporten en recreatie. 

Wij hebben 
aandacht voor wensen en 

groeimogelijkheden van lokale 
verenigingen. Wijkwerkingen moeten 
zeker de nodige ondersteuning krijgen. 

Initiatieven en projecten die verschillende 
gemeenschappen samenbrengen, zijn 
waardevol en verdienen onze steun. 
Ook het belang van vrijwilligerswerk 

willen wij onderstrepen. Dit is 
een belangrijke vorm van 

burgerparticipatie.

Geef jeugd de 
ruimte! Wij willen de 

kracht van het jeugdwerk 
verder uitbouwen en 

werken aan een 
breed gedragen 

jeugdbeleid.

Cultuur blijft een 
onmiskenbaar fundament 

in onze samenleving. Belangrijk 
voor ons is de verdere uitbouw 
van het Cultuurcentrum Casino 

tot een echt Cultuurhuis. Wij 
zetten nog meer in op culturele 

en artistieke activiteiten die 
mensen samen brengen. 

Cultuur verbindt!
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Projectplan voor 
vernieuwing dorpskern 
en toekomst Lindeplein 
uitwerken met inspraak 

van  betrokken 
actoren.

In samenspraak 
met alle betrokken actoren 

willen wij een visie ontwikkelen 
en een plan van aanpak uitwerken 

voor Ontmoetingscentrum Het Park 
en de Sporthal. Wij gaan voor de nodige 

aanpassingen en vernieuwingen van dit cultuur- 
en sportcomplex. Wij willen zorgen voor 

een plaats waar bewoners, verenigingen en 
bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Waar 

er een cultureel en sportief aanbod is, 
toegankelijk voor iedereen.

Zorgeloos wonen in 
een beschermde omgeving 

met een ruim dienstenpakket 
vinden wij belangrijk. 

Daarom willen wij inzetten 
op assistentiewoningen voor 

bejaarden, op maat gemaakt en 
met de nodige ondersteuning, 

zodat ze kunnen genieten 
van hun oude dag.

HOUTHALEN-OOSTAfdeling
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DE SCHOOLOMGEVING MOET 
EEN VEILIGE PLEK ZIJN VOOR 

KINDEREN. OOK DE ROUTE NAAR 
SCHOOL MOET VEILIG ZIJN VOOR 

VOETGANGERS EN FIETSERS.

Wij willen een 
toeristisch masterplan 

uitwerken dat onze gemeente 
nog meer op de kaart zet. Een 

dynamisch lokaal toerismebeleid 
met aandacht voor de 

toeristische infrastructuur 
vinden wij belangrijk.

De Weg naar Zwartberg 
verdient de nodige aandacht. 

Op basis van een duidelijke visie en 
een mobiliteitsstudie kan er samen met 
de bewoners en handelaars  gekozen 

worden voor een verkeersveilige oplossing.  
Een oplossing die zorgt voor meer 

leefbaarheid en voor behoud en groei 
van het handels- en horeca-aanbod. 

Wij willen werken aan de uitbouw 
van een prachtige gezellige 

winkelstraat.

Samen voor veilig 
en hoffelijk verkeer in de 

schoolomgeving. Wij willen 
fietsknelpunten op schoolroutes 
in kaart brengen en zoeken naar 

oplossingen. Wij zetten in op 
fietsstraten waar fietsers op de eerste 

plaats komen en auto’s te gast zijn!



17 KNEVELS Mathijs
18 VANOTTERDIJK Katrien
19 YILMAZ Züleyha Fatma
20 PEETERS Lucienne
21 CARDINAELS Stijn
22 DILIËN PAUL
23 BILLEN Chris
24 VANDEURZEN Mia
25 VERMIJL Rudi
26 TIELENS Hilde
27 DÖNMEZ Huseyin
28 SCHINCARIOL Deborah
29 DE BRUYNE Alain
30 MARIS Liesbeth
31 KELLENS Jos

U mag voor meerdere kandidaten op dezelfde lijst stemmen. Stem dus voor zo veel 
mogelijke kandidaten op de CD&V-lijst. Het is voor elk van hen een volwaardige stem.

1 VERPOORTEN Jef
2 KELLENS Hanne
3 KANLI Göksal
4 MENTENS-LOMBARDI Dina
5 CUPPENS Bert
6 DOGAN Burak
7 LOIACONO Rita
8 PHILIPPE Ronny
9 THEUWISSEN Goele

10 SERVAES Johanna
11 BELLEMANS Erwin
12 DE BACKER Katrien
13 DILIËN-CEYSSENS Monique
14 VAN WETSWINKEL René
15 AJOUAOU Soufiane
16 BUTERA Gigi

5 MARIS Liesbeth PROVINCIE:Stem ook voor Liesbeth Maris  
nr. 5 op de provinciale CD&V-lijst.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

U mag zeker voor meerdere 
kandidaten op dezelfde lijst stemmen. 

Het is voor elk van hen een 
volwaardige stem.
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Ve
rk

ie
zin

gs
dr

uk
w

er
k 

ge
m

ee
nt

e 
-e

n 
pr

ov
in

cie
ra

ad
sv

er
kie

zin
ge

n 
14

/1
0/

20
18

. V
U

 P
au

l D
ilië

n,
 H

el
zo

ld
st

ra
at

 8
2,

 3
53

0 
H

ou
th

al
en

-H
el

ch
te

re
n


