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HECHTEL-EKSEL
DAS ‘T GOEI LEVEN
EN HET KAN NÒG BETER...



REGISSEUR VAN GELIJKHEID
We leven in een wereld gekenmerkt door constante verandering en grote uitdagingen. Men verwacht 
dat we kunnen multitasken, altijd verbonden zijn en oneindig veel keuzes maken. We moeten het ideale 
kind, de ideale partner, werknemer, mantelzorger of buur zijn. De prestatiedruk ligt hoog en we piekeren 
ons suf rond thema’s zoals vergrijzing, digitalisering, globalisering, klimaat, kloof tussen arm en rijk …

Als CD&V hebben we nagedacht over deze onderwerpen, over de toekomst van al onze inwoners, 
over de aanpak ervan. Laten we als gemeente de regisseur van gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn. De 
spelverdeler die kansen verdeelt en herverdeelt zodat burgers zo gelijk en gelijkwaardig mogelijk kunnen 
participeren in die woelige wereld.

Karen Kerkhofs
Lijsttrekker voor CD&V
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VOORUIT

>>



Hechtel-Eksel is een inspirerende gemeente, een gemeente waar mensen zich kunnen ontwikkelen 
en ontplooien. Een gemeente waar studenten, jongeren en kinderen kennis en ervaringen kunnen 
opdoen. Waar gezinnen, ouderen en alleenstaanden geborgenheid vinden en fijn kunnen wonen. Waar 
recreanten en toeristen zich kunnen amuseren en kunnen proeven van de gastvrijheid van onze inwoners.

Hechtel-Eksel is niet in één begrip te vangen. Hechtel-Eksel is een verzameling van tientallen 
gemeenschappen. Ze zijn te vinden in straten en buurten, in centra en gehuchten, in villawijken en 
appartementen, in cafés en sportverenigingen, bij toneelgezelschappen of volkstuinverenigingen. 
Contacten gaan via afspraken, SMS en Facebook, via de organisatie van activiteiten en e-mail. 
Gemeenschappen waarbinnen Hechtel-Ekselaren persoonlijke contacten hebben, zijn de basis voor de 
sociale cohesie in de gemeente en persoonlijke betrokkenheid met elkaar.

Hechtel-Eksel is een groene plattelandsgemeente. Juist, maar winkels en horeca, KMO’s en 
landbouwondernemingen, overheids- en onderwijsinstellingen vormen een belangrijke pijler van onze 
plattelandseconomie. Onze handelaars en ondernemers die dag in dag uit, jaar in jaar uit, hard werken 
om te kunnen zorgen voor zichzelf, hun gezin, familie en vrienden verdienen alle lof en ondersteuning.

Hechtel-Eksel is een woongemeente. Nieuwe bouwkavels worden snel verkocht. Heel wat mensen 
willen in Hechtel-Eksel komen wonen, want deze gemeente heeft heel wat troeven: authenticiteit van 
de dorpen, veel groen en een goede bereikbaarheid.

De gemeente Hechtel-Eksel kan dan ook niet in één begrip worden gevat. Slechts een veelkleurige 
opsomming kan het uitdagende karakter van de groenste gemeente van Vlaanderen typeren:

 » Hechtel-Eksel: groene gemeente in duinen en bossen;
 » Hechtel-Eksel: gezellige gemeente met mensen die elkaar kennen;
 » Hechtel-Eksel: een gemeente met een geschiedenis;
 » Hechtel-Eksel: een gemeente met engagement.

We zijn trots op Hechtel-Eksel. We kennen onze beperkingen, maar geloven ook in onze kracht. Als 
we de juiste keuzes maken, als we kansen geven aan mensen om hun talenten ten volle te benutten 
en te ontwikkelen, gaan we opnieuw vooruit. Wij kiezen voor een ondersteunend jeugdbeleid, voor 
dynamische buurten, voor een economisch gezonde gemeente, voor een dynamisch ouderenbeleid, voor 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen, voor sport, cultuur en toerisme, voor een duurzame mobiliteit 
én een vlotte bereikbaarheid, voor veiligheid …

HECHTEL-EKSEL
VERRASSEND VEELZIJDIG



EEN SCHERPE 
VISIE ZORGT

VOOR EEN 
STERKE 

MOTIVATIEVERGRIJZING IS VERZILVERING
Ouder worden, krijgt een nieuwe invulling. Veel ouderen 
willen in hun woning blijven wonen, óók wanneer zij minder 
mobiel worden en de behoefte aan zorg toeneemt. Daarom 
moeten we woningen kunnen aanpassen aan de wens om er 
levenslang te kunnen wonen en er zorg op maat bieden.
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MANTELZORGERS ONDERSTEUNEN
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse 
sociale leven van mensen. Mantelzorgers geven 
zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en 
dragen bij tot kwaliteit van leven. Mantelzorgers 
moeten hiervoor de nodige erkenning en 
ondersteuning krijgen.
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KWETSBARE GEZINNEN OPSPOREN
Het is belangrijk om kwetsbare gezinnen en 
kinderen sneller op te sporen. Samenwerken en 
hulp op maat bieden voor en met deze gezinnen, 
met hun netwerk en met andere partners, is 
hierin erg belangrijk.
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DE SPEELSE BUURT
Samen met kinderen en jongeren ijveren we voor meer en 
uitdagende speelruimte en meer speeltijd. Kwetsbare kinderen 
krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat 
álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen 
moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het 
belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven.
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EEN SLIMME GEMEENTE
Onze dienstverlening kan beter, sneller, nabijer en 
interactiever verlopen. Inwoners die minder uit de 
slag kunnen met digitale media, moeten even goed 
geholpen worden.
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Alles wat u moet weten 
voor u op 14 oktober naar 
de stembus trekt

Lees het uitgebreid verkiezings-
programma van CD&V op

DE TOEKOMST

HECHTEL-EKSEL >>
DE WEG VOORUIT

SAMENGEVAT IN

ZORG DAT IEDER UUR 
VAN JE LEVEN MOOI IS...

1

VAN ÙW
HECHTEL-EKSEL

DRIE SPEERPUNTEN

hechtel-eksel.cdenv.be

We kunnen er niet meer omheen. We worden 
ouder dan vroeger. En dat heeft veel impact op 
onze samenleving. De vergrijzing of verzilvering 

nodigt ons uit om ook met andere ogen naar onze 
gemeente te kijken. We moeten harder werken aan 
toegankelijkheid, aan aangepaste woonvormen, 
aan bijkomende zorg en ondersteuning, aan sport- 
en ontspanningsmogeljikheden ... Zo kunnen we 
aangenaam ouder worden en langer genieten van het 
mooie leven in Hechtel-Eksel. Want oud worden hoeft 
niet schrikwekkend te zijn, het kan best leuk zijn, als we 
daarvoor de juiste omkadering voorzien.

Uit cijfers blijkt dat het aantal mensen dat omwille van 
ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische 
problemen zorg en ondersteuning nodig zullen hebben, 
toeneemt en nog zal stijgen. 

Inzetten op vergrijzing is inzetten op zorg maar ook 
inzetten op de toekomstige generatie, op jongeren en 
op alle mantelzorgers die dagelijks gebonden zijn aan het 
zorgdragen voor  ouders, grootouders, partners.

Wij willen hen helpen door het zorgaanbod in de 
gemeente te garanderen van thuiszorg tot residentiële 
ouderenzorg. Wij willen werk maken van een 
‘seniorenpunt’ waar senioren en hun kinderen met hun 
vragen terecht kunnen. Wij willen inzetten op levenslang 
wonen en op een gezonde levensstijl. Wij willen ervoor 
zorgen dat ieder uur van je leven mooi is.

MATHILDEPLAATS

20 SNOEKX

>>
“Hechtel-Eksel is voor mij het dorp waar 
mij me goed voel, het dorp waar ik fier 
op ben. De meeste mensen kennen 
mij als iemand die dicht bij de mensen 
staat, bij wie je altijd terecht kan met 
vragen. Ik zal ook helpen waar ik kan, 
of de mensen doorverwijzen naar de 
bevoegde instanties, waar ze geholpen 
kunnen worden.”

 » Mathilde Snoekx
 » 71 jaar
 » Gepensioneerd
 » Diestersebaan 56
 » 0473 34 14 36
 » mathilde.snoekx@      
telenet.be



BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND
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Een vriendelijke knik, een simpele goeiedag, een 
praatje, een welkom gevoel als je je wijk, buurt 
of dorp inrijdt: goede buren zijn van goudwaarde. 

Ze komen ter hulp (zelfs zonder dat je erom hoeft te 
vragen), luisteren naar je (ook als er zich problemen 
voordoen), lenen je een pak suiker (als jij zonder zit), 
nodigen je al eens uit op de koffie (of drinken samen een 
glas op de stoep). Daarom willen wij sterk inzetten op 
het verder uitbouwen van leuke buurtinitiatieven. 

Ontmoeting is een breed begrip en gaat van goeiedag 
zeggen tot elkaar echt leren kennen. Levendige buurten 
krijgen van ons een extra duwtje in de rug bij het 
organiseren van fijne activiteiten. In Hechtel-Eksel zijn 
heel wat buurtwerkingen actief, maar jammer genoeg 
ontbreekt het in sommige delen van ons dorp aan een 
actieve werking.

Nochtans zijn er vele redenen om buren met elkaar te 
verbinden. Om een echte impuls te geven aan warme 
buurten voor elke bewoner in Hechtel-Eksel willen wij, 
naast vele andere initiatieven, een buurtfunctionaris 
aanwerven die een trekkende rol krijgt op het terrein.

MAAK KENNIS MET 
‘KONING FIETS’
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Fietsen is goed voor de portemonnee en het 
klimaat. Het is gezond, snel, vermindert files én 
laat makkelijk sociaal contact toe. En toch kiezen 

83% van de Hechtel-Ekselaren ook voor korte ritten 
van minder dan 5km voor de auto. Om onze gemeente 
te laten uitgroeien tot een Koning Fietsgemeente 
engageert CD&V zich voor een fietsvriendelijk beleid.

We willen werk maken van een reëel fietsbeleidsplan om 
het gebruik van de fiets te stimuleren. We zijn ons er erg 
van bewust dat daarvoor ook moet worden geïnvesteerd. 
Het aantal (vrijliggende) fietspaden wordt daarom verder 
vergroot.

Concreet denken we aan plannen voor fietspaden richting 
Kleine Brogel (in uitvoering), in de Pundershoekstraat, 
richting Lommel op de Eindhovensebaan, richting Overpelt 
op de Overpelterbaan. De Vlaamse overheid betaalt sinds 
kort ook de investering in fietstunnels terug. Wij willen 
onderzoeken of een fietstunnel onder de Kamperbaan 
haalbaar is.

CD&V wil zo de missing links voor fietsers en voetgangers 
verder wegwerken. Het doel is hierdoor een duidelijk 
overzicht te krijgen van waar nog extra fietsverbindingen 
of voetpaden moeten worden aangelegd zodanig dat de 
zwakke weggebruiker zich op een comfortabele manier 
door de gemeente kan verplaatsen.

PETERPLAATS

9 TIMMERMANS

CARMENPLAATS

4 ADAMS

DIETERPLAATS

3 JANNIS



EEN ZORGZAAM DORP...
... is een dorp met extra aandacht voor ouderen, personen met een 
handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare 
groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Zorg die de kwaliteit 
van het leven en het welzijn van iedereen in de buurt ondersteunt. 
Het maakt mogelijk dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen en de beste garantie krijgen voor een kwali-
teitsvolle toekomst. In een zorgzame en innovatief dorp:

 » zijn de omgeving, de voetpaden en de wegen toegankelijk en 
veilig voor iedereen;

 » kunnen kwetsbare groepen zelfstandig wonen, maar zijn er ook 
woonvormen die inspelen op wijzigende noden en zorgbehoef-
ten;

 » zijn er innovatieve systemen voor handen (domotica, detectie-
systemen, hulpmiddelen, vervoer …) om mantelzorgers te faci-
literen in hun zorg;

 » zijn diensten en voorzieningen gemakkelijk bereikbaar,
 » krijgen buren, familie, vrijwilligers, mantelzorgers ondersteuning 
om zo goed mogelijk te helpen;

 » wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Dat kan alleen door wonen, welzijn, innovatie en zorg met elkaar te 
verbinden. Het vraagt een bundeling van krachten en lokale coördina-
tie tussen alle betrokkenen (belangengroepen, mantelzorgers, dien-
sten, netwerken, voorzieningen …). Wij willen van Hechtel-Eksel een 
zorgende gemeente maken voor jong en oud.

“Als je 
tegen mij 
innovatie 
zegt, denk 
ik aan een 
zorgende 

gemeente”
- KAREN KERKHOFS -

LIJSTTREKKER

KARENPLAATS

1 KERKHOFS



dag van morgen. Samen willen we 
streven naar het beste voor de ge-
meente.

U vraagt, wij draaien?
Raf: “Net niet. De kunst van 

leiderschap is ‘nee’ zeggen, dus niet 
‘ja’ zeggen. Het is gemakkelijk om ‘ja’ 

Jullie hebben de bevolking 
van Hechtel-Eksel bevraagd over 
de richting die ze uit wil, en een 
deskundig onderzoeksbureau heeft 
jullie daarin zelfs begeleid?

Karen: “Ja, inderdaad. Ons 
traject naar de verkiezingen van ok-
tober is eigenlijk een denkoefening 
in enkele stappen. We hebben een 
staal van de bevolking bevraagd met 
een doordachte enquête. Een on-
derzoeksbureau verwerkte de re-
sultaten. Met de resultaten van die 
bevraging zijn wij zelf gaan brain-
stormen. Er zijn statistieken op tafel 
gegooid. We hebben gekeken over 
welke middelen de gemeente be-
schikt. We weten waar de provin-
cie Limburg en Vlaanderen aandacht 
aan wil schenken in de toekomst, 
enz. Met al die informatie hebben 
we een degelijk programma ge-
schreven. Voilà, en dat leggen we nu 
opnieuw voor aan de inwoners van 
Hechtel-Eksel.”

Dan gaan jullie opnieuw de 
boer op?

Raf: “Een visie hebben is niks 
vies. We zijn fier op de visie die we 
voor Hechtel-Eksel hebben uitge-
werkt, en willen mensen hiervan 
overtuigen. We willen onze voorne-
mens voor Hechtel-Eksel nu eerst 
even ‘in de week’ zetten, en in elke 
huiskamer vragen om mee te den-
ken en mee te beslissen over de 

te zeggen. Maar daar schiet de ge-
meente geen meter mee op.”

Karen: “Dat is nu net wat 
mij aanspreekt in CD&V. Die partij 
zegt niet overal ‘ja’ op, maar weet 
dat keuzes moeten worden gemaakt 
voor structurele oplossingen. Die 
keuzes maken we met de bevolking. 
Als buurman Jef klaagt over een 
stoeptegel voor zijn deur die scheef 
ligt, dan oogsten we natuurlijk een 
applaus door die tegel weer recht 
te leggen… maar morgen ligt er een 
andere stoeptegel scheef en over-
morgen nog een andere.”

“Wat wij wel moeten doen, 
is de hele straat bekijken. Plannen 
maken en nieuwe stoepen leggen 

als de oude versleten zijn. Dat kost 
meer tijd, maar is veel duurzamer…”

Tony: “Nieuw is die aanpak 
trouwens niet. Ereburgemeester 
Frans Boons heeft planmatig riole-
ringen gelegd en straten aangepakt. 
In de beleidsperiode van Raf zijn ki-
lometers voet- en fietspaden aan-
gelegd en zijn de centra aangepakt 
in het belang van verkeersveiligheid 
en -leefbaarheid. Er is een rust en 
verzorgingstehuis gebouwd en plan-
nen gemaakt voor assistentiewonin-
gen, omdat we toen al zagen dat 
het aantal oudere mensen stevig zal 
groeien. De sporthal verdubbelde in 
omvang nadat de behoefte in kaart 
werd gebracht. En Raf gaf de ge-

meente identiteit door Bosland te 
creëren. Hierdoor kennen ze ons nu 
in Hasselt en Brussel, en dat opent 
deuren.”

Raf: “Merci Tony. Het is onze 
plicht om daaraan verder te wer-
ken: levendige en zorgende kernen 
en buurten tussen bossen, duinen 
en beekvalleien. Er is dan toch geen 
mooiere plek om te leven te vin-
den. Daarin kan Hechtel-Eksel zich 
onderscheiden, en de middelmaat 
overstijgen.”

‘Beter doen’, dus… Hebben 
jullie daar ook in de afgelopen be-
leidsperiode aan kunnen werken?

Jan: “Zeker wel. Ikzelf mocht 
werken aan de realisatie van de 
nieuwe bieb voor Hechtel-Eksel. Evy 
Rutten had daar al een mooi traject 
in afgelegd. Het wordt zeker een 
markant gebouw in het centrum van 
Eksel en zal de thuishaven worden 
voor lezers en cultuurminnaars.”

“Los uit de pols, denk ik ook 
aan het nieuwe bivakhuis voor de 
Chiro dat past binnen het uitgebrei-

de masterplan van De Hoef, aan 
de nieuwe infrastructuur van 

het VP of aan ‘fietsen in de 
bomen’ dat nu in de stei-
gers staat. In de nieuwe 
centrumvisie voor Hech-
tel kreeg het Huis van 
het Kind een plaats. Jo 
Vandeurzen subsidieert 
de werking ervan. 
Toch mooi, niet?”

Iedereen ziet 
ook dat stevig geïn-

vesteerd is in tal van 
evenementen in de 
gemeente. Sommigen 
noemen jullie zelfs 
‘het feestcollege’…

Jan: (lacht) “Ik 

De afgelopen 
maanden gingen 
vertegenwoordigers 
van CD&V Hechtel-
Eksel op pad met 
een uitgebreide 
bevraging over het 
gemeentelijk beleid 
nu en straks. Meer 
dan tweehonderd 
gezinnen werden 
bevraagd. “Zoals 
men van ons 
gewoon is, gaan 
we opnieuw voor 
een doordacht 
inhoudelijk 
programma”, stelt 
lijsttrekker Karen 
Kerkhofs.

Wij willen meer 
weten en voelen 
Karen, Tony, 
Jan en Raf aan 
de tand. Waar 
moet Hechtel-
Eksel op inzetten 
in de volgende 
beleidsperiode? 

ALS ER EEN MANIER 
IS OM HET BETER TE 
DOEN, VIND DIE DAN

EEN INTERVIEW MET VIER TOPPERS 
BINNEN CD&V HECHTEL-EKSEL

TONYPLAATS

6 BASELET

JANPLAATS

2 VANGENECHTEN

KARENPLAATS

1 KERKHOFS

RAFPLAATS

23 TRUYENS



vind het belangrijk dat mensen el-
kaar kunnen ontmoeten en tegelij-
kertijd iets nieuws ontdekken, iets 
bijleren over de geschiedenis van 
onze dorpen, het goede doel steu-
nen, de sportschoenen aantrekken 
of simpel plezier kunnen maken na 
een drukke werkdag.”

Karen: “Helemaal mee eens, 
Jan! Er moet een gezond evenwicht 
zijn tussen werk en ontspanning. 
Uit onze bevraging blijkt trouwens 
dat mensen veel belang hechten 
aan een mooi en proper openbaar 
domein. Straten, perken en pleinen 
moeten er steeds perfect bijliggen. 
Daar moet meer tijd in geïnvesteerd 
worden. De medewerkers op de 
technische dienst doen hun uiterste 
best, maar kunnen niet alles. Ik vraag 
me af of ze niet te veel tijd moeten 
steken in die events. Of er moet een 
nieuw evenwicht gelegd worden 
in hun tijdsbesteding, of er moeten 
mensen bijkomen. Dat lijkt me klaar.”

Raf: (glimlacht) “Ge wordt al 
een geroutineerde politica, Karen!

Jullie halen de bevraging 
zelf aan… Kunnen jullie iets ver-
klappen over de mening van de 
mensen? Is er een rode draad te 
vinden  in het verhaal van twee-
honderd gezinnen?

Karen: “Ik zie toch een drie-
tal thema’s die bijna altijd aan bod 
komen. Ongeveer iedereen hecht 
natuurlijk belang aan een propere 
omgeving zonder zwerfvuil, zon-
der hondenpoep of zonder onkruid. 
Daarnaast hechten de mensen van 
Hechtel-Eksel belang aan veiligheid 
in het verkeer voor de zwakke weg-
gebruiker in het algemeen en kinde-
ren in het bijzonder, aan vitale ker-
nen en buurten en aan ‘goede’ zorg.”

Zorg is een thema dat je je 
eigen hebt gemaakt, Karen?

Karen: “Daar zal mijn oplei-
ding en werkervaring wel voor iets 
tussen zitten, zeker?! Ik heb vele 
jaren gewerkt voor het OCMW 

van Hechtel-Eksel, en ging daarna 
aan de slag bij Sint-Oda. Ik vind dat 
mensen in kwetsbare situaties recht 
hebben op zorg, en wil mensen ver-
binden met anderen, structuren en 
voorzieningen.”

Ingewikkeld…

Karen: “Neen, dat is niet 
ingewikkeld. Vroeg of laat komen 
zorgvragen op ieders pad te lig-
gen. Kinderen willen dat pa of ma, 
grootvader of grootmoeder de no-
dige zorgen krijgen als ze dat nodig 
hebben. In die zin is ouderenzorg 
ook jeugdbeleid, of minstens een 
zorg van jongeren. Ouders verwach-
ten dat kinderen goed opgevangen 
worden, terwijl ze gaan werken. Die 
schotten tussen beleidsdomeinen 
zouden eigenlijk moeten verdwijnen. 
De toenemende vergrijzing maakt 
dat we vanuit alle beleidsdomeinen 
moeten gaan nadenken om het voor 
de oudere medemens nog aangena-
mer te maken in Hechtel-Eksel.”

“Stedenbouw moet naden-
ken over levenslang wonen. Open-
bare Werken moet nadenken over 
het ruimen van allerlei obstakels op 
stoepen en paden. Het verkeer mag 
best een beetje trager. Toegankelij-
ke paden in de natuur lijkt mij een 

werkpunt.”
Tony: “Uit cijfers blijkt dat 

het aantal mensen dat omwille van 
ouderdom, chronische ziekte, han-
dicap of psychische problemen zorg 
en ondersteuning nodig zal hebben, 
toeneemt. Wij willen het zorgaan-
bod in de gemeente garanderen, 
en de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid ervan, voor jong én 
oud, van kinderopvang over thuis-
zorg tot residentiële ouderenzorg. 
Zo’n belangrijke opdracht vertrouw 
je best toe aan mensen met erva-
ring, zoals Karen.”

Karen: “Alleen kan je niks 
doen. Je moet kunnen rekenen op 
een netwerk van mensen, professi-
onelen en vrijwilligers. We moeten 
een zorgende samenleving co-creë-
ren.”

Beter een goede buur dan 
een verre vriend, zegt het spreek-
woord. Jullie maken een speerpunt 
van vitale buurten en kernen?

Raf: “De laatste jaren is er 
ingezet op handel en ondernemen. 
Dat is ook een goede zaak, want 
een sterk commercieel weefsel is 
belangrijk voor een dorp. Ik wil geen 
evaluatie maken maar pleit wel 
voor wat meer evenwicht. Inzetten 
op evenementen is goed, maar we 
moeten ook meer visie ontwikkelen 
voor de detailhandel in de dorpsker-
nen. In Duitsland kent men de zo-
genaamde DORV-winkel, een mul-
tifunctionele één-halte-winkel waar 
bewoners dagverse producten van 
de lokale landbouwer kunnen ko-
pen, maar ook reispakketten vinden 
of advertenties kunnen plaatsen in 
de lokale krant. Ik durf pleiten voor 
zo’n dorpspunt op maat. Andere ge-
meenten werken aan buurtinitiatie-
ven en projecten die door co-creatie 
tot stand kwamen.”

Jan: “Ik zou evenveel midde-
len willen investeren in het uitbou-
wen van leuke buurtinitiatieven.”

Er zijn toch al erg sterke 
buurtwerkingen in onze gemeen-
te?

Jan: “Er is erg veel verschil 
tussen buurten. Sommige buurten 
hebben een erg actieve werking, 
andere buurten liggen helemaal stil. 
Omdat een sterke buurt het beste 
instrument is tegen vereenzaming, 
goed is voor de sociale samenhang 
en spreekbuis kan zijn naar de ge-
meente moeten we hierop inzetten. 
Concreet denk ik aan een buurtfunc-
tionaris die het concept van ‘warme 
buurten’ leven inblaast.”

Raf: “We willen de buurten 
ook de vraag van 100.000 EUR stel-
len. Als de gemeente 100.000 EUR 

zou geven aan je buurt, waaraan zou 
je het dan willen besteden…? Zo’n 
wijkportefeuille voedt het debat in 
een buurt en zorgt voor initiatieven 
waarvoor buurtbewoners samen 
verantwoordelijk zijn. Wij willen dit 
graag eens uittesten.”

Jullie formuleren heel wat 
nieuwe ideeën…

Raf: “Ons programma is een 
arsenaal van ideeën, weloverwo-
gen en binnen een visie voor Hech-
tel-Eksel.”

Hoe verbeteren jullie de 
verkeersveiligheid?

Jan: “Het blijft een vreemde 
vaststelling. Bijna in elke straat vraagt 
men om minder en trager verkeer, 
en toch wordt er nog steeds te hard 
gereden. Doen we dat dan alleen in 
andermans straat?”

Raf: “De naleving van ver-
keersregels is niet onbelangrijk, maar 
evenzeer moeten we opnieuw meer 
investeren in voetpaden en fietspa-
den. Ik wil opnieuw gaan voor een 
ambitieus investeringsprogramma.”

Jan: “Andere gemeenten 
gaan ons voor in nieuwe concepten: 
Peer heeft een fietsstraat in zijn cen-
trum. Misschien ook een goed idee 
voor Eksel-centrum. Er zou toch ze-
ker een nieuw circulatieplan mogen 
zijn. En heel wat gemeenten maken 
van een schoolomgeving verkeerslu-
we schoolstraten.”

Wat zijn schoolstraten?
Jan: “Kinderen die te voet 

komen of met de fiets naar school 
komen, moeten soms gevaarlijke 
toeren uithalen om de voertuigen 
te ontwijken. Een autovrije school-
straat tijdens de piekuren vormt in 
steeds meer gemeenten de oplos-
sing. Wij willen ook eens bekijken 
of dit in Hechtel-Eksel werkt, proef-
periodes organiseren en samen met 
ouders, leerlingen en leerkrachten 
evalueren.”

Boeiend. Onze tijd zit erop. 
Ik wil jullie bedanken en jullie alle 
succes toewensen. Hechtel-Eksel 
verdient een sterke visie. Daar heb-
ben jullie mij zeker van overtuigd.

“VROEG OF 
LAAT KOMEN 
ZORGVRAGEN 
OP IEDERS PAD 
TE LIGGEN.”

“BIJNA IN ELKE 
STRAAT VRAAGT 
MEN OM MINDER 
EN TRAGER 
VERKEER, EN 
TOCH WORDT 
ER NOG STEEDS 
TE HARD 
GEREDEN.” 



Bosland is een gigantische 
natuurkern - gelegen in de gemeenten 

Hechtel-Eksel, Overpelt en de steden 
Lommel en Peer - en ligt in het hart van 

Noord-Limburg. Het bestaat uit een 12-
tal deelgebieden. Het Project Bosland is een 

samenwerking van vier gemeentebesturen, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal 

Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg.

Bedoeling is om de mooie en kwalitatieve 
Boslandse natuur te behouden en verder te 

ontwikkelen, maar ook waar mogelijk open te 
stellen voor het grote publiek. Daarbij staat 

duurzame ontwikkeling voorop: Bosland 
creëert dynamiek vanuit het groen!

 www.bosland.be



VROEGER WAS ALLES BETER, TOCH?

De jeugd was toen 
nog beleefd, had 
manieren en 

speelde tenminste nog buiten. 
Tegenwoordig is het helemaal 
anders. Jongeren zijn ongema-
nierd, hebben geen respect voor 
elkaar en voor ouderen. Ze zit-
ten hele dagen binnen en kijken 
alleen nog naar hun smartpho-
nescherm. Maar is dat wel zo?

Deze zomer zetten noch-
tans meer dan honderd jongeren 
zich in deze gemeente belange-
loos in voor andere jongeren. Ze 
gingen vrijwillig mee als leiding 
op kamp met Chiro of KSA, zet-
ten zich in op het vakantiepatro-
naat of bezorgden de jongeren 
een geweldige zomer op Imago. 
Ze verzonnen activiteiten, bege-
leidden jongeren, zorgden voor 
een goede omkadering … Door 
het jaar worden er heel veel ac-
tiviteiten en evenementen geor-
ganiseerd voor en door jongeren. 

Hechtel-Eksel kent een 
bloeiend jeugdverenigingsleven 
dat steunt op de vrijwillige inzet 
van vele jonge mensen. “Wij wil-
len deze inzet blijven waarderen 
en ondersteunen, zonder daarbij 
zelf een rol op te eisen als actor”, 
vertelt Jo Bollen. “We willen oog 
hebben voor een goede financië-
le ondersteuning, zodat een kwa-
litatieve werking mogelijk blijft. 
Daarnaast is het ook belangrijk 
om – samen met de verenigingen 
– garant te staan voor een veilige 
en goede infrastructuur.

Buiten leven hoort bij ge-
zond opgroeien. Kinderen moe-
ten buiten kunnen spelen en bui-

ten kunnen sporten. “We willen 
jongeren het bos opnieuw laten 
ontdekken. Parken en pleinen, 
duinen en bossen zijn de natuur-
lijke speelruimte voor jong Hech-
tel-Eksel. We willen hier kwaliteit 
en variatie brengen in speelmoge-
lijkheden”, vervolgt Jo. Maar ook 
voor jongeren die niet langer in 
het middelbaar zitten zijn er mo-
gelijkheden om zich te groeperen 
en te amuseren. Al deze initia-
tieven worden gesteund door de 
gemeente. Dat is erg belangrijk. 
Het gaat daarbij niet alleen om 
financiële steun. Hechtel-Eksel 
ondersteunt jeugdinitiatieven al 
jaren ook op logistiek en organi-
satorisch vlak. 

“Onze verenigingen in het 
algemeen, en de jeugdverenigin-
gen in het bijzonder hebben nood 
aan opslagruimte voor de stock-
age van bijvoorbeeld kampmate-
riaal. Wij willen de wensen duide-
lijk in kaart krijgen en nagaan of 
de voormalige 
legerloodsen 
van het brand-
stoffendepot 
op het Hok-
sent geschikt 
zijn. Ook bij 
de ontwikke-
ling van het 
nieuwe jeugdhuis op de Hasselt-
sebaan, moeten we vertrekken 
vanuit wat jongeren bezig houdt. 
De unieke positie van het jeugd-
huis ligt allang niet meer alleen in 
een veilige en afgesloten jonge-
renplek, maar ook in het mee on-
dersteunen van levendige buurten 
en zorgzame gemeenschappen. 
Jeugdhuizen zijn immers meer 

dan een kwaliteitsvolle vrije-
tijdsinvulling voor jongeren. Ze 
kiezen ook voor levensbrede on-
dersteuning die gaat over welzijn, 
jongereninformatie, werk, sport, 
… We willen voorzien in werkba-
re budgetten voor ondersteuning, 
vorming, inhoudelijke werking en 
infrastructuur.

Daarnaast is ook belangrijk 
dat zulke verenigingen het juiste 
leiderschap durven en kunnen op-
nemen. Een belangrijke tool om 
een goede jeugdleider te zijn kan 
een animatorcursus zijn. In deze 
cursussen krijgen toekomstige 
leiders een initiatie in alle aspec-
ten van het jeugdwerk. Hierbij is 
er veel aandacht voor goede spe-
len en speluitleg, maar zeker ook 
voor veiligheid en EHBO. Bij deze 
cursussen hoort ook een stage, 
die bij een erkende jeugdbewe-
ging gelopen kan worden. Op 
het einde van dit traject krijgt de 
jeugdleider dan ook een attest.

Deze cur-
sussen zijn ech-
ter niet gratis. 
Daarom betalen 
veel gemeen-
tes een deel 
van het inschrij-
vingsgeld terug. 
“Hechtel-Eksel 

is hierin echter de minst vrijgevi-
ge gemeente in Noord-Limburg 
met een terugbetaling van slechts 
50%. We ijveren ervoor om deze 
terugbetaling op te trekken tot 
minstens 75% en zo jongeren nog 
meer te engageren om zulke cur-
sussen te volgen. Goed gevormde 
leiders zijn immers een garantie 
voor kwalitatief jeugdwerk. 

Jo Bollen over het jeugdbeleid in Hechtel-Eksel: “We moeten 
faciliteren zonder daarbij zelf een rol op te nemen als actor.”

DE WEG
VOORUIT

>>

JO
BOLLEN
>> 5de PLAATS

“Als jongere kijk ik steeds naar de 
toekomst, niet alleen mijn toekomst, 
maar ook die van de generaties na 
mij. Onze toekomst is minder zeker 
dan die van de vorige generaties: zal 
er voor ons nog een pensioen zijn, 
blijft de sociale zekerheid betaalbaar,  
wat met de opwarming van de aarde 
…? Daarom moeten we vandaag 
bouwen aan de wereld van morgen.”

 » Jo Bollen
 » 24 jaar
 » Expert digitale verzekeringen
 » Kapelstraat 18
 » 0479/939517
 » jobollen94@gmail.com



WIST JE DAT...

Er in Hechtel-Eksel jaarlijks zo’n 140 
mensen geboren worden en zo’n 85 
mensen sterven?

Hechtel-Eksel ongeveer 12.200 inwoners 
heeft, verspreid over 5000 huishoudens?

94% van de Hechtel-Ekselaren graag 
woont in onze gemeente en daarmee 
beter scoort dan de gemiddelde Vlaming?

Dat er in Hechtel-Eksel ongeveer 150 
woningen worden aangeboden via sociale 
verhuurkantoren?

Dat de gemiddelde verkoopprijs van een 
woning in Hechtel-Eksel 27% lager ligt 
dan het Vlaams gemiddelde?

Dat 30% van de Hechtel-Ekselse gezinnen 
inmiddels minstens één elektrische fiets 
hebben?

Dat 76% van alle Hechtel-Ekselaren het 
veilig vindt om door de gemeente te 
fietsen en het Vlaamse gemiddelde op 
amper 52% ligt?

Dat jaarlijks 43% van onze inwoners wel 
eens in de bibliotheek vertoeft?

Dat slecht 15% van de Hechtel-
Ekselaren vertrouwen heeft in de 
Federale Overheid, t.o.v. 50% in het 
gemeentebestuur?

Bron: Statistiek Vlaanderen
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vind dat Hechtel-Eksel zich krachti-
ger mag positioneren als gemeen-
te van Bosland. Het ontdekken van 
Hechtel-Eksel moet voor de bezoe-
ker uitdagend blijven. Daarom moet 
ook Hechtel-Eksel een aantrekkelij-
ke activiteitenkalender hebben om 

maximaal van 
de impact van 
Bosland te 
kunnen profi-
teren.”

W a t 
zou je willen 
veranderen of 
verbeteren? 
Welke rich-

ting moeten we uitgaan als ge-
meente?

Desplenter: “In de eerste 
plaats wil ik manieren zoeken om 
leegstaande panden tijdens het toe-
ristisch seizoen uit te baten, i.s.m. 
andere toeristische ondernemers. Er 
liggen tal van mogelijkheden om leu-
ke pop-up initiatieven op te starten 
zoals restaurantjes en cocktailbars. 
Of waarom niet eens een strandbar 
in de duinen? Een betere locatie kan 
je toch niet vinden? Verder is het 
belangrijk om de behoeften van de 
toeristen goed te doorgronden en 
van daaruit te werken aan een divers 
aanbod. We hebben tal van erfgoed 
en culturele en natuurlijke rijkdom-
men die we nog niet genoeg open-
stellen voor toeristen, vind ik. Tot 
slot is het erg belangrijk om de juiste 
informatie bij toeristen te krijgen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan informatie-
brochures in supermarkten, aan at-
tracties, bij automaten…”

DE WEG
VOORUIT

>>

INGE
DESPLENTER
>> 16de PLAATS

Wat zijn de alge-
mene trends rond 
het toerisme in 

Hechtel-Eksel en hoe zal dat evo-
lueren in de toekomst volgens jou? 

Desplenter: “Limburg is so-
wieso de favoriete vakantieprovincie 
voor vele vakantiegangers. Bosland is 
daarbinnen een steeds belangrijke-
re bestemming en dat is ook goed 
voor Hechtel-Eksel. De natuur in 
Bosland wordt steeds mooier, dat 
trekt wandelaars, fietsers en ruiters 
aan. ‘Fietsen in de Bomen’ zal onge-

twijfeld een succesverhaal worden. 
We moeten verder investeren in de 
kwaliteit van onze wandel- en fiets-
netwerken en blijven innoveren om 
een nog groter kwalitatief aanbod 
aan beleving te kunnen aanbieden 
waardoor we ons onderscheiden van 
andere bestemmingen.”

Welke bezorgdheden leven 
er momenteel in de toeristische 
sector?

Desplenter: “Ik hoop dan ook 
dat het volgende bestuur blijft inzet-
ten op dit mooie verhaal. De midde-
len die in Bosland worden geïnves-
teerd komen niet alleen ten goede 
aan de toerist, maar evengoed aan 
ons allemaal. Ik snap ook wel dat 
de overheidsmiddelen beperkt zijn, 
maar met Bosland moeten we de 
ambitie hebben om beter te doen 
dan de rest. We moeten nadenken 
over hoe we meer recreatieve be-
stedingen kunnen realiseren, door 
bijvoorbeeld meer bezoekers aan te 

trekken door bijvoorbeeld verlenging 
van het seizoen waardoor er weer 
meer dagbestedingen ontstaan. Een 
aantrekkelijk en dynamisch onthaal-
punt voor toeristen en recreanten in 
het Pijnven is een prioriteit.”

Wat zijn de lokale pijnpun-
ten voor toeris-
tische onderne-
mers?

Desplen-
ter: “Hechtel-Ek-
sel kan nog een 
groter aanbod in 
cafés en restau-
rants gebruiken. 
Ook op het vlak 
van mobiliteit en openbaar vervoer 
zijn er pijnpunten. Die kunnen niet 
in 1-2-3 verholpen worden door het 
gemeentebestuur, maar we moeten 
er wel aan willen werken.

Mijns inziens zouden wij het 
cultuur-historisch erfgoed van de 
regio nog beter kunnen verbinden. 
Misschien kan Hechtel-Eksel hier 
een voortrekkersrol vervullen.

We missen nog iets om bij 
slecht weer te kunnen doen. Eve-
nementen buiten de zomer bren-
gen ook volk op de been. Een grote 
trekker om toeristen en recreanten 
te verleiden om naar Bosland te ko-
men, kunnen we zeker gebruiken.”

Op welke vlakken vind jij 
dat het beleid vandaag tekortschiet 
rond toerisme?

Desplenter: “De grootste 
drempel voor startende onderne-
mers is vaak het kluwen aan regel-
geving en subsidies. We moeten be-
tere manieren vinden om hen hierin 
wegwijs te maken. Door toeristische 
ondernemers samen te brengen 
kunnen we nieuwe samenwerkings-
verbanden tussen de verschillende 
partners opzetten. Een paar sim-
pele ‘quick wins’ zoals toeristische 
bewegwijzering kunnen ook al hel-
pen om de horeca te stimuleren. Ik 

&V  A

met Inge Desplenter: “Toeristen zo veel mogelijk in onze gemeente la-
ten spenderen komt alleen maar ten goede van onze lokale economie.”

 » Inge Desplenter
 » 49 jaar
 » Toeristisch ondernemer
 » Weverstraat 48
 » 0477 21 86 76
 » ingedesplenter@telenet.be

Als toeristisch ondernemer en gast-
heer van Bosland wil ik investeren in 
de vrijetijdseconomie. Dit zorgt voor 
meer tewerkstelling en meer omzet 
voor lokale ondernemers. Toeristen 
hechten veel belang aan goed on-
derhouden fietspaden en een goe-
deontsluiting van de gemeente. Daar 
moeten we samen naar streven.

VRAAG & ANTWOORD



Wij hebben natuurlijk geen vat op de manier waarop onze kinderen, kleinkinderen en de volgende 
generaties zullen leven. Alhoewel… als wij vandaag zorg dragen voor het milieu, dan plukken onze 
kinderen daar later zeker de vruchten van. We kijken daarom graag uit naar toekomstgerichte en 
duurzame initiatieven die bijdragen tot het welzijn van onze inwoners vandaag én morgen! No 
time to waste.

Ophaling van afval duurzamer organiseren
Tot nu toe reden per afvalstroom (restafval, pmd, groen) aparte vrachtwagens rond. Zo hadden we 
voor drie verschillende fracties drie inzamelrondes en soorten wagens. Op lange termijn zal afval 
echter meer en meer grondstof worden, en zullen we nog beter en meer sorteren en recycleren dan 
vandaag. In het oude inzamelsysteem is dat niet haalbaar.

Limburg zet nieuwe bakens uit
Als ondervoorzitter bij Limburg.net volgt Raf Truyens dit op de voet… Wat zou wel eens de toekomst 
kunnen worden?

1. Om de veertien dagen kunt u 5 soorten afval buitenzetten. Elke afvalsoort in een ver-
schillende kleur zak.

2. Verschillende fracties worden samen op 1 dag opgehaald.
3. De ophaalwagen rijdt naar het sorteercentrum.
4. Uitsorteren op basis van de kleur van de zak
5. Vrachtwagens rijden per fractie naar de verwerker.

NO TIME TO WASTE

Gemakkelijker
U bespaart heel wat ritten naar 
het recyclagepark. Er worden 
twee extra fracties aan huis opge-
haald en dit alles tweewekelijks, 
op één dag. U hoeft dus ook veel 
minder ophaaldata te onthouden. 
Voor dezelfde kostprijs kunnen er 
meer fracties opgehaald worden.

Efficiënter
Het kleurensysteem maakt het 
mogelijk om alle zakken in één 
vrachtwagen op te halen en ze 
nadien optisch te sorteren in het 
verdeelcentrum. Zo rijden er veel 
minder vrachtwagens leeg rond. 
Bovendien laat dit ook toe om 
in de toekomst eenvoudig bijko-
mende fracties aan de ophaling 
toe te voegen.

Milieuvriendelijker 
Op vlak van afvalbeleid en leef-
omgeving legt Limburg.net de 
lat steeds hoger. Met één enke-
le ophaalronde hopen we min-
der vrachtwagens de baan op te 
sturen, wat het milieu enkel ten 
goede komt. Doordat we meer 
fracties kunnen scheiden zonder 
extra kosten kunnen we daaren-
boven nog meer recycleren.

Wat zijn daar nu de voordelen van?

SAMEN 
HOUDEN 
WE ‘T 
PROPER

NIEUW RECYCLAGEPARK
In Hechtel-Eksel komt een gloedniew recyclagepark. Het nieuwe park zal het oude 
containerpark vervangen, en komt in het uitbreidingsgebied van KMO-zone Borgveld (Eksel). 
De ontsluiting zal gebeuren via de Dennenstraat. Het park wordt ruim een hectare groot en er 
wordt gewerkt met verzonken containers en weegbruggen. Het nieuwe recyclagepark wordt 
uitgebaat door Limburg.net.



Een vriendelijke knik, 
een simpele goei-
edag, een praat-

je, een welkom gevoel als je je 
wijk, buurt of dorp inrijdt: goe-
de buren zijn van goudwaarde. 
Ze komen ter hulp, luisteren 
naar je, lenen je een pak suiker 
of nodigen je al eens uit op de 
koffie. Verder inzetten op de 
uitbouw van leuke buurtinitia-
tieven kan daarom onze samen-
leving enorm verrijken.

Het is algemeen geweten 
dat onze samenleving aan het 
vergrijzen is. Daarnaast is er een 
duidelijke verstelijkingstrend te 
zien. “Naaste buren kennen el-
kaar steeds minder en minder,” 
merkt Wendy Kerkhofs op. “Ook 
de buurtinitatieven kennen niet 
altijd evenveel succes. Door de 
vergrijzing vallen vaste waarden 
na verloop van tijd soms weg en 
het wordt ook al maar moeilijker 
om nieuwe bewoners te stimule-
ren om deel te nemen.”

“Toch zien we ook een 
omgekeerde trend’, vervolgt Ilse. 
“De angst voor veroudering en 
vereenzaming neemt sterk toe 
en er is duidelijk vraag naar leuke 
wijkinitiatieven. Maar jammer ge-

noeg ontbreekt het in sommige 
delen van onze dorpen aan een 
actieve werking. Om een echte 
impuls te geven aan warme buur-
ten voor elke bewoner in Hech-

tel-Eksel willen wij daarom een 
buurtfunctionaris aanwerven die 
een trekkende rol krijgt op het 
terrein.” “Daarnaast moeten in-
woners ook een beter zicht krij-
gen op subsidies voor buurtver-
enigingen”, vindt Wendy. “Ook in 
de algemene communicatie rond 
zulke steuninitiatieven kan de ge-
meente of de buurtfunctionaris 
een rol spelen.

“Naar de dagelijkse bezig-
heden van buren vragen, meele-
ven met belangrijke gebeurtenis-
sen, gereedschap uitlenen, klussen 
bij de buren, een oogje in het zeil 
houden als de buren op vakantie 
zijn, informatie uitwisselen over 
de buurt, bewoners of voorzie-
ningen… soms heb je zin en tijd 
om iets te doen voor iemand an-
ders,” merkt Ilse. “Soms heb je 
zelf wat nodig van anderen. Maar 
we weten het niet altijd van el-
kaar. Wij willen mensen en wen-
sen bij elkaar brengen.” Zo werkt 
CD&V aan een dorp waar het 
goed is om te wonen en waar je 
erbij hoort. CD&V wil het sociaal 

netwerk in de buurt versterken 
ter ondersteuning van mantel-
zorgers, bijvoorbeeld een maatje 
voor alleenstaande senioren. “Wij 
willen geen radicaal digitale ge-
meente zijn, maar zijn evenmin 
blind voor nieuwe toepassingen,” 

ijvert Ilse. “Met burenonline.com 
willen we ook actief inzetten op 
een digitaal platform waarin bu-
ren elkaar kunnen ontmoeten.”

“Ook participatie in de 
openbare ruimte biedt veel kan-
sen”, beweert Wendy. “Als inwo-
ner ervaar je de leefomgeving als 
totaal waarbij de openbare ruim-
te niet alleen veilig en functio-
neel, maar ook gezellig en prettig 
moet zijn. Vakmensen zijn veelal 
voor een stukje van de openbare 
ruimte verantwoordelijk en bena-
deren die in eerste instantie van-
uit de technische staat of wette-
lijke taken. Die technische kennis 
willen we combineren met ken-
nis en ervaringen van de inwo-
ners.” CD&V wil dat bestuurders  
en ambtenaren in  gesprek gaan 
met  inwoners en sturen vanuit 
een professionele bedrijfsvoering. 
Doelstelling is om te komen tot 
een uitvoeringsagenda per buurt. 
Daarin worden gezamenlijke pri-
oriteiten concreet gemaakt.

“In Hechtel-Eksel zijn er 
een heel aantal buurtwerkingen, 
de ene al wat groter dan de an-
dere. In dat opzicht moeten we 
van elkaar leren en elkaar moti-
veren, en dat dient gestimuleerd 
te worden door de gemeente. 
Zo kunnen er sociale netwerken 
opgebouwd worden voor jong en 
oud en kan vereenzaming tegen 
gegaan worden”, besluit Wendy.

 » Wendy Kerkhofs
 » 35 jaar
 » Beleidsadviseur bank en 
verzekeringen

 » Stationsstraat 23
 » 0497 75 60 29
 » wendykerkhofs@hotmail.
com

<<
Als de inwoners van Hech-
tel-Eksel iemand kiezen die 
staat voor vastberadenheid 
op een rechtschapen manier, 
zouden ze voor mij moeten 
stemmen. Voornamelijk als ze 
een kindvriendelijke gemeen-
te willen voor hun gezin. Ik 
denk in eerste instantie aan 
de veiligheid rond de scholen: 
duidelijke oversteekplaatsen, 
uitgebreide signalisatie, ge-
machtigde opzichters … 

 » Ilse Drees
 » 42 jaar
 » Zelfstandig adviseur 
 » Sijsjesstraat 12
 » 0491 54 87 83
 » ilse.cdenv@gmail.com

>>
Als gewone mens wil ik een 
luisterend oor en een helpen-
de hand zijn voor elke Hech-
tel-Ekselaar. Ik wil klaarstaan 
voor iedereen, arm of rijk, 
groot of klein. Ik wil graag 
zoveel mogelijk vragen van 
de mensen beantwoorden. Ik 
wil zelfs in mijn vrije tijd, tijd 
maken om er te zijn voor de 
mensen. Als zij gelukkig zijn, 
ben ik dat ook.

ILSEPLAATS

14 DREES

WENDYPLAATS

22 KERKHOFS
BETER 
EEN 
GOEDE 
BUUR 
DAN 
EEN 
VERRE 
VRIEND

ILSE DREES EN WEN-
DY KERKHOFS OVER 
BUURTWERKINGEN



DE VRAAG
VAN HONDERD 
DUIZEND
Wat zou jij veranderen in jouw buurt 
als je 100.00 euro zou krijgen van het 
gemeentebestuur?

Laat het ons weten en misschien kunnen we 
jou helpen om je ideeën te realiseren.

 cdenv.3940@gmail.com

“Om bewoners meer inspraak te geven in de inrichting van hun buurt, willen we werken met buurtporte-
feuilles. De buurtportefeuille is een deel van het investeringsbudget dat wordt toegekend aan de buurt, 
en waarvan de besteding wordt gestuurd door de inwoners ervan. Uiteraard is het essentieel dat er bij het 
beslissingsproces voldoende democratisch draagvlak bestaat. Buurtcomités krijgen daarom een centrale 
rol. Finaal is het de gemeenteraad die de besteding van de middelen uit de wijkportefeuille goedkeurt.”

STEVE EMMERS:

>>21ste PLAATS
 » 41 jaar
 » Vrachtwagenchauffeur
 » Brouwershof 1
 » 0474 44 30 27
 » steve.emmers79@gmail.com

STEVE
EMMERS



In een maatschappij die 
steeds meer individua-
liseert, waar iedereen 

holt en rent, lijkt dit niet meer  
zo evident. Toch willen WIJ als 
CD&V eraan werken om ervoor 
te zorgen dat u zo lang mogelijk, 
zo gezond mogelijk, gelukkig 
kunt leven en dit bij voorkeur in 
uw eigen omgeving.

“Ik ben werkzaam bij Tria-
mant”, vertelt Charmène Kox, 
“waar we buurten bouwen waar 
een mix van generaties samen-
leeft; Senioren en jonge gezin-
nen, koppels en alleenstaanden 
met speciale aandacht voor ou-
deren.”

Buurten waarin de focus 
ligt op autonomie en vitaliteit en 
waar professionele zorg op maat 
24/7 beschikbaar is. Maar ook 
waar mensen zorgen voor elkaar 
en een helpende hand bieden 
waar nodig. Leven met en voor 
de ander, het gevoel hebben en 
geven dat je erbij hoort, iets kunt 
betekenen en iets kunt bijdragen 
op sociaal en maatschappelijk 
vlak. 

Het ultieme doel van Tria-
mant: “Leven toevoegen aan de 
jaren en jaren aan het leven.” 
“Deze visie willen WIJ graag 
doortrekken naar ons Hech-
tel-Eksel. De kennis die ik binnen 
Triamant heb opgedaan, wil ik in-
zetten voor onze gemeente.”

Tijdens de bijeenkomst 
‘Hoe oud(er) worden in Hech-
tel-Eksel?’ die dit voorjaar plaats-
vond in de vorm van een huiska-
mergesprek, kwam duidelijk de 
wens naar voor dat de inwoners 
van onze gemeente zolang mo-
gelijk in hun eigen woon- en leef-

ZO LANG 
MOGE-
LIJK, ZO 
GEZOND 
MOGE-
LIJK, GE-
LUKKIG 
LEVEN.

“Zo lang, gezond en 
gelukkig mogelijk 
leven, dat wil toch 

iedereen.”

omgeving willen blijven wonen. 
Maar wat als je hulp nodig hebt 
en kinderen wonen niet in de 
buurt, of hebben het  druk  met 
hun werk en gezin…?

Om hier een helpende 
hand te reiken, willen WIJ als 
CD&V kijken naar de mogelijkhe-
den om een platform te bieden 
waar u hulp kunt vragen maar 
ook hulp kunt bieden om zo te 
zorgen voor elkaar. Om enkele 
voorbeelden te noemen: U kunt 
niet meer alleen naar de winkel? 
U zoekt iemand om uw hond uit 
te laten of om samen een wan-
deling mee te maken? Misschien 
bent u handig en wilt u hulp bie-
den aan iemand die een klusje te 
doen heeft? U bezit een bijzonder 
talent en wilt dit overdragen aan 
mensen in uw buurt of gemeen-
te? De mogelijkheden zijn einde-
loos, maar er is natuurlijk wel een 
draagvlak voor nodig!  

Via buurzorgnetwerken 
(netwerken die buren samen-
brengen om hulp te bieden aan 
thuiswonende mensen die zorg  
nodig hebben in hun buurt) wil 
CD&V ervoor zorgen dat u mee 
kunt bouwen aan een warme 
samenleving waar iedereen voor 
iedereen zorgt; jong of oud(er) 
dat maakt niet uit. We brengen 
buren samen, zodat ze iets voor 
de ander kunnen betekenen. Op 
deze manier wordt de levens-
kwaliteit van hulpbehoevenden 
aanzienlijk verhoogd en vergroot 
ook hun zelfstandigheid. Daaren-
boven is dit een prachtig project 
om mensen uit een sociaal isole-
ment te houden.

WIJ gaan er alvast voor en 
rekenen daarbij graag op U.
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outlook.com

CHARMÈNE
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VANGNET VAN 
GROOTOUDERS VOOR 
KINDEROPVANG ZAL 
ELKE GENERATIE 
VERDER KRIMPEN

In de toekomst gaan 
we met zijn allen lan-
ger werken waardoor 

ouders minder beroep kunnen 
doen op de grootouders of an-
dere familieleden om de kinde-
ren op te vangen. Nu kunnen 
veel ouders nog terugvallen op 
dat sociaal vangnet van groot-
ouders, maar met het langer 
werken zal dat voor de volgende 
generaties een grote uitdaging 
worden. 

Hechtel-Eksel heeft over 
het algemeen een goede en uit-
gebreide kinderopvang. De ge-
meente heeft drie kinderopvan-
gen: één in Hechtel en twee in 
Eksel. We bouwen momenteel 
aan een gloednieuwe opvang in 
het ‘Huis van het Kind’, naast O.C. 
De Schans in Hechtel. De mede-
werkers zijn vriendelijk en dragen 
goed zorg voor de kinderen. Ook 
de openingsuren zijn redelijk ruim. 

Maar voor ouders die in 
ploegen werken of voor 7 uur be-

ginnen te werken, is er nog geen 
oplossing. Ook de brugdagen en 
vrije dagen van de opvang zijn 
soms een probleem voor ouders. 
Niet elke ouder heeft vrij of kan 
verlof nemen tijdens een brugdag.

“Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat ouders het verlof 
moeten afstemmen op de ope-
ningsmomenten van de opvang”, 
vindt Erik Agten. “Daarom moet 
er tijdens vakantieperiodes en op 
brugdagen minstens één opvang 
openblijven, vind ik. We kunnen 
de medewerkers misschien on-
dersteunen met jobstudenten, 
stagiairs of leden van de jeugdbe-
weging. Ook ruimere openingsu-
ren zodat ouders die voor 7 uur 
gaan werken een opvang hebben, 
is iets waar we aan moeten wer-
ken.”

Het opvangsysteem voelt 
ook een duidelijke nood aan een 
online inschrijvingsplatform. Nu 
moeten de ouders een mail ver-
sturen om de opvangdagen door 

te geven. Deze mail moet ten 
laatste op woensdag worden 
verstuurd, voor opvang de week 
nadien. Als men te laat is, wordt 
een administratieve kost van 1 
EUR aangerekend.

Sommige ouders hebben 
verschillende uren en ontvangen 
de uren bijna op het laatste mo-
ment. Voor afzeggingen wordt 
geen kost aangerekend ook al la-
ten ze niets weten. “Om de plan-
ning na te kijken moet je in je ver-
zonden items kijken. Een online 
platform zou het voor de ouders 
veel gemakkelijker maken om in 
te schrijven, op te volgen en af te 
zeggen. We leven tenslotte in di-
gitaal tijdperk”, besluit Agten.

Erik Agten: “We 
moeten alsmaar 
langer werken en 
dat heeft ook een 
impact op onze 
kinderopvang.”

 » Erik Agten
 » 41 jaar
 » Bankdirecteur
 » De Vreedestraat 8
 » 0474 67 09 84
 » erikagten@gmail.com

“Samen moeten we zorgen voor 
een gezonde en veilige gemeente 
Oog hebben voor de buurten en hun 
bewoners, voor de eigenheid van ons 
dorp en het groene kader waarin we 
graag wonen. Daar wil ik voluit voor 
gaan” 

RUBYPLAATS

11 SMET



GENIETEN VAN DE RUST,
DA’S PAS ZALIG

HOKSENTKAPEL, EKSEL

KAPEL VAN HET VERLOREN 

EIND, HECHTEL

DON BOSCOKAPEL, HECHTEL

SINT-TRUDOKERK, EKSEL

SINT-LAMBERTUSKERK, 
HECHTEL

WINNERKAPEL, EKSEL

KRUISKAPEL, EKSEL

VLASMEERKAPEL, EKSEL



“HECHTEL-EKSELAREN KUNNEN 
REKENEN OP EEN GEVARIEËRD 
VERENIGINGSLEVEN”

Hechtel-Ekselaren 
kunnen rekenen 
op een gevarieerd 

aanbod aan socioculturele ver-
enigingen en activiteiten, waar-
binnen vele vrijwilligers zich 
engageren en elkaar ontmoeten 
en versterken. Die verdienen 
dan ook voldoende ondersteu-
ning. Via inspraak en overleg 
moet de gemeente het socio-
cultureel aanbod op maat van 
Hechtel-Eksel in stand houden 
en meer gerichte communicatie 
moet het aanbod beter bekend-
maken.

“Als bestuurslid van de har-
monie (al 22 jaar ondertussen) zie 
ik dat er vele avonden wordt ver-
gaderd en vele weekends worden 
opgeofferd om activiteiten te 
organiseren om de broodnodige 
centjes in het laatje te krijgen”, 
ervaart Josette Snoeks. “Het fi-
nanciële plaatje is niet het doel 
op zich, maar hoe krijg je de wer-
king van een vereniging anders 
rond?” Daarom is het belangrijk 
dat de jaarlijkse ondersteuning 
via subsidies wordt behouden. De 
gemeente voorziet bijvoorbeeld 
in financiële steun, heeft even-
goed aandacht voor goedkope 
infrastructuur. 

Betaalbare infrastructuur 
is voor het verenigingsleven van 

Hechtel-Eksel cruciaal. “We wil-
len in de volgende beleidsperio-
de de kwaliteit van zalen en lo-
kalen verbeteren. Meerbepaald 
willen we ontmoetingscentrum 
‘De Schans’ en het ‘parochiecen-
trum’ grondig renoveren en aan-
passen aan de mode en noden 
van deze tijd. Naar aanleiding van 
die verbouwingen vind ik dat we 
de verenigingen zeker nog eens 
moeten samenroepen. Dat zorgt 
voor extra betrokkenheid en voor 
tevredenheid en fierheid achteraf. 
Ook samenwerken tussen vereni-
gingen werkt en leidt tot verdere 
samenwerking en vriendschap.”

De werking van buurthui-
zen of ontmoetingsplaatsen kan 
in de opvatting van CD&V ook 
versterkt worden door cultuurac-
tiviteiten op niveau van de buurt 
te organiseren, in samenspraak 
met buurtbewoners. Jong en oud 
in de buurt kunnen elkaar hier 
ontmoeten en er kan wederzijds 
begrip ontstaan dat een bijdra-
ge levert aan de sociale cohesie. 
Daarnaast moet in het onder-
wijs cultuur een prominente rol 
hebben. “We willen de school-
voorstellingen in De Geer en 
De Schans handhaven omdat de 
kwaliteit van het cultuuronder-
wijs in de gemeente versterken”, 
beweert Josette.

Terend op het succes van 
de voorbije zomerevenementen 
is het een enorme opportuniteit 
om de zomerkalender verder aan 
te vullen met verschillende acti-
viteiten. “We blijven rekenen op 
de lovenswaardige inzet voor ho-
reca, verenigingen en vrijwilligers 
voor de organisatie ervan.” Het 
bostheater kan als decor voor een 
culturele zomerprogrammatie 
dienen.

Aanvullend op het aanbod 
van onze socio-culturele vereni-
gingen, voorziet het gemeen-
tebestuur in een eigen cultureel 
programma dat kwaliteitsvol en 
gevarieerd is. “Bovendien willen 
we ook het aanbod naar kinderen 
en jongeren vergroten. Dat pro-
gramma moeten we in een bro-
chure gieten die jaarlijks verdeeld 
wordt onder de inwoners. Mo-
menteel wordt dat nog te weinig 
gecommuniceerd terwijl dat cru-
ciaal is om het aanbod kenbaar te 
maken bij de Hechtel-Ekselaren.”

Josette Snoeks over het verenigingsleven in Hechtel-Eksel: “Betaal-
bare infrastructuur is voor sport- en cultuurverenigingen cruciaal.”
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 » Josette Snoeks
 » 59 jaar
 » Bediende
 » Kortestraat 1
 » 0476 37 42 88
 » josette_snoeks@hotmail.
com

“Ik ben actief in verschillende 
verenigingen en wil mijn uiterste 
best blijven doen om dat levendig 
te houden. Het verenigingsleven 
draagt namelijk bij tot de mentale 
gezondheid, tot het goed voelen in 
je vel, en dat is belangrijk. Luisteren 
en mezelf inzetten voor anderen, dat 
is waar ik het allemaal voor doe.”



Kerk en Leven schat dat er tegen 2030 nog 237 actieve 
pastoors zullen zijn in Vlaanderen. Toch telt Vlaanderen nog 
1800 parochies met elk hun eigen kerk.

Tegen die achtergrond willen wij nadenken over de nabe-
stemming van onze godshuizen. De kerk van Eksel komt 
niet in aanmerking, want is beschermd dus een herbestem-
ming van de kerk van Hechtel is wellicht de beste oplossing 
om het patrimonium in stand te houden. Overleg met de 
kerkfabriek en parochies is hier noodzakelijk. Omwille van 
de architectuurwaarde, de stedenbouwkundige en erfgoed-
kwaliteiten van het kerkgebouw is afbraak voor ons geen 
optie. 

Gedurfde voorbeelden vinden we ook al in Vlaanderen. 
Denk maar aan de Kunstkerk Bossuit in Avelgem of de plan-
nen voor de Sint-Jozefskerk in Gent.

Als jij mocht kiezen, hoe zou je de 
kerk van Hechtel of Eksel dan ooit 
een nieuw leven inblazen? Laat het 
weten via cdenv.3940@gmail.com.

“IN 2030 ZULLEN
ER NOG MAAR

237 PASTOORS 
ZIJN VOOR DE

1800 KERKEN
IN VLAANDEREN.” 

Skatehal
Ahrnem (NL)

Provinciaal museum

Sint-Truiden

Jeugdzorg EmmausAntwerpen

Kinderopvang

Utrecht (NL)

BibliotheekDiksmuide

KledingwinkelNamen

Restaurant

Antwerpen
Theaterzaal
Edinburgh (ENG)



Op een eerder be-
perkte oppervlak-
te moeten we 

heerlijk kunnen wonen, werken 
en ondernemen. Ook moet er 
plaats zijn om ons te ontspan-
nen. We blijven zoeken naar een 
duurzaam evenwicht tussen de 
verschillende ruimtelijke func-
ties in Hechtel-Eksel.

De diensten van de ge-
meente moeten nog meer toe-
gankelijk worden voor de burger. 
“Er zouden nog meer forums 
moeten georganiseerd worden 
waarop men van gedachten kan 
wisselen over de ‘plannen’ die 
men heeft en of dit al dan niet 
strookt met de regelgeving ter 
plaatse”, beweert Franki Vander-
heyden. “Onze burgers begrijpen 
de ingewikkelde materie niet al-
tijd. Ze hebben nooit van een ge-
westplan, een RUP of een BPA- 
centrum gehoord.”

“Al te vaak komen dossiers 
daarom in een uitzichtloze situa-
tie terecht. In plaats van vast te 
leggen wat wij als overheid wil-
len, is het misschien handiger om 
te zeggen wat wij niet willen, en 
voor de rest veel kansen open 
te laten.” De uitdaging blijft dat 
onze medewerkers de zeer moei-
lijke materie op een begrijpbare 
manier willen en kunnen uitleg-
gen aan de kandidaat-bouwer of 

investeerder. We moeten samen 
streven en zoeken naar oplossin-
gen.”

Ook winkels horen thuis 
in het centrum van de gemeente. 
De wandel en handel zal de aan-
trekkingskracht van een centrum 
verhogen. “Voor onze winkeliers 
is het dus belangrijk dat onze in-
woners Hechtel-Eksel als belang-
rijkste aankoopplaats voor da-
gelijkse artikelen beschouwen”, 
weet Franki. “We pleiten dan ook 
voor een kernversterkend winkel-
beleid en moeten ervoor zorgen 
dat het centrum een bepaalde 
aantrekkingskracht zal (blijven) 
uitstralen. Leegstand en verpau-
pering moet geweerd worden. 

Wij denken onder meer 
aan relevante subsidies voor star-
tende ondernemers in onze ker-
nen, en pop-ups in leegstaande 
panden. Via ruimtelijke plannen, 
een actiever lokalisatiebeleid voor 
starters, financiële stimuli en ge-

richte promotie willen we de 
buurtverzorgende handel onder-
steunen.

Onze gemeente moet 
ook een vriendelijk en haalbaar 
klimaat creëren voor de bedrijfs-
wereld. Goede bedrijven die hier 
gevestigd zijn moeten kansen krij-
gen om uit te breiden. Nieuwe 
bedrijven moeten mogelijkhe-
den krijgen om zich hier te ves-
tigen. Werk aan een klimaat dat 
uitnodigend is voor toekomstige 
ondernemers, zodat ze niet naar 
Lommel, Pelt of Peer moeten 
vertrekken. 

De verbetering en uitbrei-
ding van het Borgveld is zeker een 
goede zaak. We moeten op die 

ingeslagen weg verder werken. 
“Breng bedrijven samen, werk 
daaraan, geef hen de plaats en 
de mogelijkheden om hun ding te 
doen binnen duidelijke afspraken. 
We moeten niet verder kijken 
dan onze buurlanden (zie Neder-
land) waar dit al jaren vanzelfspre-
kend is. Denk ook aan een goe-
de en nog betere ontsluiting. De 
bereikbaarheid is immers enorm 
belangrijk. De focus in de volgen-
de beleidsperiode ligt op de toe-
komst van de bedrijvenzone aan 
de Peerderbaan.”

“Hechtel-Eksel moet ook 
blijven investeren in sociale eco-
nomie, met bijzondere aandacht 
voor de lokale dienstenecono-

mie.” Voor mensen met een 
handicap, langdurig werkzoeken-
den, allochtonen, ouderen en 
laaggeschoolden is het vaak niet 
vanzelfsprekend om een job te 
vinden. Indien mensen meerdere 
van deze kenmerken combineren, 
wordt het nog moeilijker. Elke 
sociaal-economische onderne-
ming creëert win-win situaties 
voor de werknemers, de klanten 
en de economie. Elk nieuwe be-
drijf verbetert de leefkwaliteit en 
veroorzaakt een nieuwe lokale 
dynamiek.

“We willen daarom bij-
voorbeeld onderhoudswerken in 
bossen en aan perken en plei-
nen blijven uitbesteden aan een 
onderneming sociale economie, 
zoals De Biehal en de Winning 
(bedrijfszetel in Hechtel-Eksel). 
Daarmee wordt zowel tijd als 
geld gespaard en ceëren we ar-
beidskansen.

Franki Vanderheyden 
OVER RUIMTELIJKE ORDENING 
EN LOCALE ECONOMIE

 » Franki Vanderheyden
 » 58 jaar
 » Bankdirecteur
 » Braekenweg 3
 » 0478 46 12 38
 » franki.vanderheyden@
telenet.be
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FRANKI
VANDERHEYDEN

“Op 14 oktober vraag ik om je stem. 
Politiek is belangrijk. Bekwame 
politici overstijgen de waan van de 
dag, en kijken naar de noden van de 
toekomst. Ik vertegenwoordig je 
opnieuw graag in de gemeenteraad, 
en wil mijn ervaring en tijd er graag 
in investeren.”

“AL TE VAAK 
KOMEN DOS-
SIERS IN EEN 
UITZICHTLOZE 
SITUATIE
TERECHT.”

“WE MOETEN EEN 
VRIENDELIJK KLI-
MAAT CREËREN 
VOOR ONDERNE-
MERS.”



DE GECHIPTE GEMEENTE
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Het inzetten van 
de nieuwste tech-
nologietrends en 

applicaties kan ook de werking 
van een gemeente versterken. 
Dat beseffen ook de inwoners, 
een mooi voorbeeld hiervan zijn 
de buurtpreventiegroepen op 
Whatsapp die voor meer vei-
ligheid zorgen en de vele Fa-
cebookgroepen per gehucht of 
zelfs straat om verbondenheid 
te creëren en info te delen.

“Mijn grootvader weet 
sinds het schrijven van dit artikel 
hoe hij me kan bellen met zijn 
gsm”, vertelt Dieter Jannis. “Geen 
smartphone, nee, een gewone 
gsm waarmee je nog kan sms’en, 
bellen, snake spelen en waar-
van de inbox maar 50 berichten 
aankan. In ruil daarvoor kreeg hij 
wel een superstraffe batterij die 
hij waarschijnlijk nog nooit heeft 
moeten bijladen. Opgelet, hij is 
niet tegen de technologische 
vooruitgang, integendeel, hij ziet 
er de voordelen van in.”

Maar ook hogere overhe-
den gebruiken de smartphones al 
om de burgers te informeren. “Je 
hebt dit mogelijks zelf al kunnen 
ondervinden via BE-Alert (infor-
matie over noodsituaties in jouw 
buurt). Onze gemeente is voor-
zichtig gestart met een aantal 
zaken te digitaliseren: raadsleden 
kunnen de gemeenteraadsdos-

siers raadplegen via extranet, in-
woners kunnen een bewijs van 
goed gedrag en zeden online 
aanvragen en ook je huwelijk kan 
recentelijk via het E-loket aange-
vraagd worden. We kunnen ons 
aanbod uiteraard nog vergroten. 
We hoeven hiervoor zelfs het 
warm water niet uit te vinden, 
andere gemeenten geven ons het 
goede voorbeeld”, vervolgt Jan-
nis. 

Een gechipte gemeen-
te heeft overal sensoren, maar 
echt… overal. Op paaltjes in wei-
den om de luchtkwaliteit te me-
ten, in vuilnisbakken om aan te 
geven wanneer deze vol zijn, op 
parkeerplaatsen om drukte en 
fout- of langparkeerders aan te 
pakken, cameranetwerken voor 
een verhoogde veiligheid, slimme 
verkeerslichten, een slim energie- 
en verlichtingsnetwerk, waterlek-
ken opsporen… U merkt het, tal 
van voordelen. “Ik droom daarom 
ook van een gechipt Hechtel-Ek-
sel, maar wel als de missie een 
betere service is voor de inwoner 
en een verlichting voor de admi-
nistratie van de gemeente,” nu-
anceert Jannis.

“Op korte termijn willen 
wij werk maken van een sociaal 
platform voor onze gemeente. 
Je kan het wat vergelijken met 
een soort Facebook, maar dan 
gericht op sterkere buurten en 

meer verbondenheid tussen onze 
inwoners. We kennen vaak veel 
mensen, maar niet iedereen. Laat 
staan dat je weet wie waar werkt, 
of het kleinkind van iemand ook 
wordt afgehaald door je overbuur 
bij dezelfde kinderopvang als die 
van jou …”

“Daarom willen we een 
platform waarmee je concrete 
sociale acties kan ondernemen 
binnen je gemeente. We kunnen 
er zelfs een beloning aan vasthan-
gen voor de actienemers. Con-
creet denk ik dan aan een plat-
form waar alle Hechtel-Ekselaren 
volgende zaken kunnen delen en 
ondernemen”:

Carpoolen: misschien 
werk je wel op hetzelfde indus-
triepark als een andere Hech-
tel-Ekselaar en kan je perfect car-
poolen?

Foodsharing: deel je over-
schot met inwoners die eens een 
avondje moesten overwerken en 
geen tijd hadden om te koken.

Recyclagepark: misschien 
moet je vaak vier keer heen en 
weer rijden maar heeft Roger 
een aanhangwagen die je gerust 
even mag lenen? 

Het zijn maar enkele voor-
beelden. De mogelijkheden stop-
pen daar waar onze eigen creati-
viteit stopt. Zulk een platform kan 
dus voor Hechtel-Eksel de sociale 
weg vooruit zijn.

Dieter Jannis | 28 jaar | Commercieel Manager | Verloren Eind 58
0474 41 65 98 | dieterjannis@hotmail.com

“De burger zo veel mogelijk 
ontzorgen door middel van 
innovatieve oplossingen, dat is mijn 
doelstelling. Maar ook face-to-face 
buurtnetwerken opzetten vind ik 
erg belagnrijk. Ik wil gaan voor een 
digitaal platform waar Hechtel-
Ekselaren elkaar kunnen vinden en 
helpen met dagdagelijkse zorgen.

DIETER JANNIS 
OVER HET
‘SMART CITY’
VERHAAL



DE MOOISTE WANDEL-
ROUTE IN

“Als ik eens een paar uur 
heerlijk wil ontspannen doe ik 
dat gewoon in eigen gemeen-
te”, verklapt Peter Timmer-
mans. “De wandeling die ik hier 
kort beschrijf heb ik al een aan-
tal keer zelf gewandeld. Ik neem 
je graag mee naar de mooiste 
plekjes van Hechtel-Eksel.” 

De wandeling vertrekt aan 
OC De Schans. Via de Kortestraat 
en de Kleine Endstraat naar de 
Duinenweg. Verderop in de dui-
nenweg loop je rechts het eerste 
stukje bos in richting de Kamper-
baan. Die steken we schuin over 
om voorbij de Honda-garage 
weer verder het bos van Aan de 
Brand in te wandelen.

Even verder passeer je het 
Kattepoeleke en loop je langs de 
pas opengetrokken landduinen in 
Bosland. Verderop kom je in de 
Kamertstraat, die je uitloopt tot 
het einde om vervolgens naar 
rechts weer het bos in te lopen. 
Langs de rand van het militair 
domein wandelen we door een 
dichtbebost gebied tot je uitkomt 
op het toeristisch fietsroutenet-
werk dat je volgt naar links.

Even later steek je de Gro-
te Nete over en kom je in gehucht 
De Locht uit. Volg de Nethestraat 
die je vanzelf weer het bos in 
brengt. Einde van dit bospad naar 
rechts en zo de Eindhovensebaan 
oversteken om je weg te vervol-
gen achter de keuring door naar 
de Vlasmeer Kapel. Een kapel 
die dateert van de 18de eeuw en 
waar je nog een snel gebedje kan 
doen tot de Heilige maagd Maria. 

Loop door de Weverstraat 
tot na B&B de Paenhoeve, van 

kandidaat Inge Desplenter, waar 
je weer links het bos in loopt. Zo 
kom je uit op de Diestersebaan 
waarna je naar rechts gaat en 
daarna terug links de Weverstraat 
in. Via Groenstraat, Sint-Jozef-
straat en Heerstraat kom je aan 
het Vlasmerkerpad. Een heel leuk 
smal padje om eens door te gaan. 
Langs de Sint-Trudostraat kom je 
in de Kerkstraat terecht.

Tijd voor een terrasje aan 
het Torenhof of Cafe d’n Hoek 
om daarna je weg te vervolgen 
van Kapelstraat naar Berkenlaan 
door het Kerkepadje. Hier loop je 
naar rechts en zie je ook Teuten-
huis Linmans. Het oudste teuten-
huis in onze gemeente.

Via Europawijk, Panho-
venstraat en Hofmeierstraat 
kom je in de Stationsstraat waar 
je de brug oversteekt met de 
Noord-Zuidverbinding. Van daar 
loop je met een ommetje naar 
de Hoksentkapel die dateert van 
de 16de eeuw en een uniek stuk-
je erfgoed is. Niet enkel de kapel 
met de apostelenbalk maar ook 
de oude lindebomen en het uit-
zicht zijn prachtig.

Vanaf de Hoksentkapel lo-
pen we via verharde weg en oude 
spoorwegbedding richting Wijch-
maal. Ik gebruik een klein stukje 
van onze buurgemeente om de 
Peerderbaan te bereiken en over 
te steken naar de Torenstraat. Via 
deze weg loop je langs een boer-
derij de weilanden in. Door de 
weilanden heen kom je aan de 
andere kant op de Diestersedijk.

Hier gaan we naar rechts 
om verderop links naar de 
Schuylenswijer af te slaan. Dit is 

een prachtig stukje natuur vlakbij 
de Begijnenvijvers. De Begijnen-
vijvers zijn trouwens een ideale 
plek voor een picknick of neem 
daar 1 van de uitgestippelde wan-
delingen voor een kortere trip. 

Vanaf de Schuylenswijer 
loop je door het bos parallel met 

de Diestersedijk naar de Heide-
bloemstraat hier steken we de 
Noord-Zuidverbinding weer over 
en steken we verderop ook de 
Hasseltsebaan over. Hier lopen 
we verder door het bosje van de 
Fitometer, steken de Hoefstraat 
over en lopen zo langs het militair 
domein achter het Don Bosco-
college richting cafe Den Dorpel. 

Hier kan je kiezen om via de 
verharde weg (Dorpstraat) terug 
te lopen naar OC De Schans of 
via het Dorperlooppadje. Ik raad 
zeker het laatste aan. Hiervoor 
ga je naar de Stippelmansweg 
en loop je links het smalle paad-
je in dat uiteindelijk uitmondt in 
de Don Boscostraat. Hier vind je 
je weg terug naar OC De Schans 
of geniet nog van een koffietje in 
De Kletskop of een frisse pint in 
de Bistro.

Veel plezier met deze 
wandeltip in eigen gemeente en 
misschien komen we elkaar wel 
weer eens tegen. 

 » Afstand: 24,59 km
 » Hoogteverschil: 21 m
 » Totale stijging: 122 m
 » Totale daling: 122 m
 » Hightlights: Schuylenswijer, 
Hoksentkapel, Vlasmeerkapel, de 
duinen in Hechtel, ...

Hechtel-Eksel
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Kinderen zijn volgens 
Peter Timmermans 
volwaardige mede-

burgers in alle beleidsdomeinen 
binnen de gemeente. Dat wil 
zeggen dat in sport, cultuur, on-
derwijs, milieu, infrastructuur,...  
rekening moet worden gehou-
den met de betrokkenheid van 
kleine en grote kinderen. 

“Onze gemeente draagt 
momenteel al veel bij aan het 
welzijn van onze kinderen”, vindt 
Peter Timmermans. “Het beleid 
ondersteunt de privé kinderop-
vanginitiatieven. Ongetwijfeld 

zijn er grootouders die een aan-
tal maanden na de geboorte de 
kleinkinderen opvangen, maar 
al snel worden de kinderen naar 
onthaalmoeders (of –vaders) of 
een crèche gebracht. Sommigen 
elke dag, anderen een paar dagen 
in combinatie met de grootou-
ders.” De ondersteuning van deze 
opvanginitiatieven is zeer belang-
rijk maar zou verder kunnen wor-

KINDEREN ZIJN 
VOLWAARDIGE 
MEDEBURGERS 
IN ONS BELEID

den uitgebreid met betere com-
municatie hieromtrent. 

Als peuters kleuters wor-
den, mogen ze naar school. “We 
hebben in onze gemeente vol-
doende aanbod met 4 scholen die 
door de gemeente worden on-
dersteund. Dit is zeer goed, maar 
we moeten dit ook verder dur-
ven bekijken. Schoolpoorten zijn 
drukke omgevingen met voor-
al veel zwakke weggebruikers. 
De weginfrastructuur rond deze 
scholen moet daarnaar worden 
aangepast. Er zijn daarin al veel 
goede stappen gezet met zone 
30, éénrichtingsstraten en over-
steekplaatsen waar vaak ook nog 
gemachtigde opzichters paraat 
staan.”

“Maar we moeten hierin 
verder durven gaan”, vindt ook 
Ruby Smet. “Kinderen die te voet 
of met de fiets naar school gaan, 
moeten soms halsbrekende toe-
ren uithalen om voertuigen te 
vermijden. Een autovrije school-
straat tijdens de piekuren vormt 
in steeds meer gemeenten een 
oplossing. Misschien moeten wij 
dat ook eens in Hechtel-Eksel 
uitproberen. Extra fietsverbindin-
gen en voetpaden kunnen ook 
helpen, en waarom bekijken we 
niet eens of een fietstunnel mo-
gelijk is?”

“Verder hebben we met 
Bosland het kindvriendelijkste 
bos van Vlaanderen. Denk maar 

aan de Bengelkaart, de verschil-
lende speeltuigen, op avontuur 
in Bosland, schattenzoektocht en 
een grote zandbak (Alias de dui-
nen). Meer van dit! En dit mag ab-
soluut nog meer in de verf gezet 
worden, want als ouders trekken 
we al te vaak naar binnenspeel-
tuinen en pretparken terwijl we 
zoveel moois te bieden hebben 
vlak bij huis. Communicatie vanuit 

de gemeente is ook hier cruciaal. 
Onze eigen bewoners moeten 
duidelijk en goed geïnformeerd 
worden over wat er beschikbaar 
is in onze gemeente”, aldus Smet.

CD&V wil jonge gezinnen 
optimaal ondersteunen. “Dat zet-
ten we al enkele jaren in de verf 
met ons Geboortelaantje. We 
huldigen dan elk jaar een boom 
in in dat laantje voor alle boor-
lingenvan het jaar daarvoor. Een 
symbolische actie waar we de 
jonge gezinnen mee in de bloe-
metjes willen zetten maar daar-
naast ook een belofte van ons uit 
dat we blijvende aandacht zullen 
schenken aan de gezinnen in ons 
beleid.”

Peter Timmermans 
en Ruby Smet: 
“Naast de vergrij-
zing moeten we 
ook focussen op de 
jonge gezinnen in 
onze gemeente ”

Peter Timmermans: “Door 
een gedegen keuze voor 
duurzaamheid en optimaal 
gebruik van de beschikbare 
infrastructuur zal er op 
termijn budgettair een 
overschot zijn. Dit geeft 
de mogelijkheid om 
over een aantal jaren de 
gemeentebelastingen te 
verlagen. Ik denk aan kosten 
voor gas, water en licht.”
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 » 29 jaar
 » Leerkracht
 » Hanegreefstraat 24
 » 0472 56 49 20
 » rubysmet@hotmail.com
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 » 33 jaar
 » Ingenieur
 » Vlinderstraat 6
 » 0473 22 58 72
 » pet.timmermans@gmail.
com
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TO BEE OR NOT TO BEE
Het afgelopen jaar openden we in Resterheide een nieuw 
project: ‘Resterbij, kansen voor wilde bijen op de Resterheide’.
De Resterheide op de grens tussen Hechtel-Eksel en Peer is een gekend wandel- en natuurgebied met 
de Begijnenvijvers als centrale ontmoetingsplek voor iedereen wie passeert. De mooie natuur en een 
goede gidsenwerking oogsten veel belangstelling. Elk jaar komen er meer dan duizend leerlingen op 
bezoek en de wandelteller van het Regionaal Landschap Lage Kempen telt meer dan 20.000 wandelaars 
per jaar voor het gebied. Met de toetreding van Peer tot Bosland zal de Resterheide zeker een regionale 
uitstraling krijgen.

Dirk Awouters, lid van de milieu- en natuurraad en imker, is blij met de inspanningen voor het bijenvolkje 
van Hechtel-Eksel. “We willen in onze natuur meer kansen geven aan wilde bijen en andere insecten. 
Daarom installeren we bijenhotels. Niet alleen onze scholen leverden hieraan een bijdrage, maar ook 
Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, de Witvisclub, de Landbouwraad van Peer en de Milieuraad. 
Het waardevolle project sprong ook in het oog bij de bevoegde député en kende een subsidie toe van 
maar liefst 18 000 euro.”

DE WEG
VOORUIT
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HECHTEL-EKSEL GEZELLIG IN HET 
GROEN? HET KAN NÓG GROENER! 

 » We beheren bomen en struiken op het openbaar domein extensie-
ver, waardoor deze tot bloei kunnen kommen. Bovendien zorgt dit 
voor voedselaanbod voor onze bestuivers.

 » We verwijderen de aanwezige coniferen stelselmatig en vervangen 
die door inheemse bomen en struiken.

 » Grasperken voorzien we van krokussen en sneeuwklokjes waardoor 
de omgeving kleurrijker wordt en bovendien hoeven we deze per-
ken dan nog maar enkele keren per jaar te maaien.

 » We bekijken waar we poeltjes kunnen aanleggen, zodat onze fauna 
in de droge zomers water ter beschikking heeft.

 » Tegen blinde muren planten we klimop. Dit is een rijke bron van 
nectar, waardoor insecten de mogelijkheid krijgen om zich voor de 
winter te bevoorraden. 

 » Bij de aanleg van het industrieterrein kiezen we voor stuifmeel- en 
nectarproducerende flora. 

 » We kiezen voor diverse aanplanting, zodat we niet gedurende en-
kele weken een bloeiende gemeente hebben, maar dat we zo lang 
en zo veel mogelijk plekjes in bloei hebben staan.

 » We organiseren een jaarlijkse plantenactie voor de inwoners, zoals 
we dat al deden in samenwerking met de MINA-raad. 

 » We houden een fruitboom- en een ‘klein fruit’-actie. 
 » We promoten het houden van een fruit- en groentetuin.
 » We bekijken waar we in onze gemeente volkstuintjes kunnen in-
richten. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om zelf een tuin 
te bezitten/onderhouden, kunnen terecht in een van de volkstuin-
tjes. 

 » We ondersteunen de zaadbibliotheek, waardoor de inwoners gratis 
biodivers zaad ter beschikking krijgen.

 » Tuinders bij wie de oogst groter uitvalt dan verwacht, willen we de 
mogelijkheid geven om via een lokale markt oogst te verkopen of 
te ruilen. 

De slogan van onze 
gemeente is “Hechtel-Eksel, 
gezellig in het groen”. Dat 
wist u wellicht al. Dat het 
nog veel groener kan, wil 
Dirk Awouters graag aanto-
nen. Dirk is getrouwd met 
Sonja, samen hebben ze 4 
dochters: Yrsa, Ilonka, Indra 
en Jamila.

Dirk kan je meestal vin-
den in de hof, in een van zijn 
weides of bij zijn bijen. Natuur, 
duurzaamheid en ecologie in-
teresseren hem heel erg. Die 
interesse komt goed van pas 
als lid van de MINA-raad. Met 
Dirk in ons team, zijn we blij 
dat we iemand in ons mid-
den hebben die dagelijks be-
zig is met alles wat in uw tuin 
groeit, bloeit en leeft. Hij weet 
als geen ander hoe we in onze 
gemeente kunnen investe-
ren op vlak van duurzaamheid 
en ecologie. Thema’s die ook 
CD&V erg belangrijk vindt. 

Dirk somt hiernaast 
graag een aantal zaken op die 
onze gemeente de komen-
de jaren nog groener kunnen 
maken.

DE WEG
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 » 50 jaar
 » Ambtenaar
 » Hechtelsebaan 30
 » 011 73 69 46
 » dirkensonja.awouters@
telenet.be



HECHTEL-EKSEL
EEN THUIS VOOR MENS EN DIER

Wie thuis een 
huisdier heeft, 
weet als geen 

ander dat huisdieren ook deel 
uitmaken van het gezin. Wan-
neer je ’s avonds thuiskomt van 
school of van het werk wachten 
ze je al op in al hun enthousi-
asme. Als CD&V vinden wij het 
dan ook belangrijk dat er goed 
voor die huisdieren wordt ge-
zorgd en helpen we, waar we 
kunnen, om iets extra voor de 
dieren te doen. 

 In de eerste plaats wil-
len we sensibiliseren dat mensen 
verantwoord omgaan met huis-
dieren. De zomervakantie zorgt 
steevast voor overvolle asielen, 

omdat mensen in die periode het 
huisdier vaker tot last zien. We 
willen de verkoop van dieren door 
handelszaken dan ook ontmoedi-
gen en stimuleren om dieren uit 
het asiel te adopteren.

Wie wel verantwoord om 
kan gaan met zijn huisdier, willen 
we extra belonen. Daarom zijn 
we absoluut voor het idee van de 
huisdierensticker. De bedoeling 
van de huisdierensticker is dat de 
mensen hierop invullen hoeveel 
honden, katten … zich in het huis 
bevinden en de sticker vervolgens 
op een raam aan de voorgevel 
kleven. Zo zien de hulpdiensten bij 
aankomst meteen dat er huisdie-
ren aanwezig zijn in de woning en 

kunnen ze gericht op zoek gaan. 
Bij noodgevallen is er namelijk 
niet altijd iemand thuis of in de 
mogelijkheid om de brandweer 
te vertellen over huisdieren die 
zich in de woning bevinden. 

Ook vinden we het be-
langrijk dat baasjes van honden 
met hun viervoeter zorgeloos de 
natuur in kunnen trekken. Daar-
om hebben we In Den Brand al 
een hondenlosloopzone. Ook op 
andere locaties in de gemeente 
willen we de mogelijkheden be-
kijken om hondenlosloopzones in 
te richten. Niet alleen de baasjes 
vinden het geweldig om hun die-
ren te zien rondcrossen in de vrije 
natuur, maar ook de dieren zelf 

genieten hier met volle teugen 
van de vrijheid. 

De hond uitlaten, bete-
kent ook dat wanneer de hond 
zijn behoefte doet dat dit opge-
ruimd moet worden. Als ieder-
een dit doet, hoeft niemand zich 
nog te ergeren aan achtergelaten 
hondenpoep. Op een aantal plek-
ken in onze gemeente kunt u al 
‘hondenhaltes’ terugvinden. Hier 
vinden de baasjes hondenpoep-
zakjes terug en kunnen ze die ook 
in de daarvoor bestemde vuilnis-
bak gooien. Deze hondenhaltes 
willen we in de komende legis-
latuur verder uitbreiden, zodat 
ook in de toekomst onze stoepen 
hondenpoepvrij blijven. 

Tot slot hadden heel wat 
dieren de afgelopen zomer last 
van de hitte. We willen in de 
toekomst de mensen beter sen-
sibiliseren om extra aandacht 
te hebben voor de dieren in ex-
treem warme of extreem koude 
periodes. Zo draagt iedereen zijn 
steentje bij en zorgen we er sa-
men voor dat extreem weer voor 
zowel mens als dier draaglijk blijft.



VEILIG OP WEG. ALTIJD ÉN OVERAL. 

Verkeersveiligheid. 
Het is iets wat ons 
allemaal aanbe-

langt. We willen ons immers al-
lemaal op een veilige manier van 
A naar B verplaatsen: te voet, 
met de fiets, met het openbaar 
vervoer of de auto. Verkeer is 
ontmoeting, rekening houden 
met de ander, hoffelijk zijn, el-
kaar laten deelnemen en bijdra-
gen aan een veilige plek voor ie-
dereen op de openbare weg.

“Al van jongs af aan ont-
wikkelde ik een interesse voor 
verkeer”, vertelt Carmen Adams. 
“Mijn vader is al zolang als ik mij 
kan herinneren rijexaminator in 
Eindhoven en neemt daar de rij-
examens B af. De verkeersregels 
werden er thuis goed ‘ingedrild’. 
“Anticiperen op alle mogelijke 
gevaren,” zei hij steeds. En die ge-
varen zijn er in het verkeer jam-
mer genoeg altijd en overal. 

Carmen werkt nu ook bij-
na drie jaar voor Vlaams Parle-
mentslid Lode Ceyssens, die zich 
in Vlaanderen bezighoudt met 
het drieluik ‘Ruimtelijke Ordening 
– Mobiliteit - Landbouw’. “Het is 
fijn dat ik voor het luik mobiliteit 
nieuwe inzichten kan verwerven 
en mee mag nadenken. Zo vol-
gen we onder andere alles op 
over het theoretisch en praktisch 
rijexamen, de (mobiele) traject-
controle, de kilometerheffing, de 
fietspaden, slimme verkeerstech-
nologieën, de verkeerseducatie, 
de combimobiliteit …”

Voor Carmen is het dan 
ook zonneklaar. Ze wil haar ken-
nis en interesses gebruiken om 
van onze gemeente een zo ver-

keersveilig mogelijke gemeente 
maken. Een veilig verkeer voor 
iedereen zonder dat er nog ver-
keersslachtoffers vallen. “Onze 
aandacht moet in de eerste plaats 
gaan naar de zwakke weggebrui-
kers: brede degelijke voetpaden, 
toegankelijk voor de kinderwagen 
én de rolstoelgebruiker; brede, 
comfortabele  fietspaden die – als 
het kan – vrij liggen van de rijbaan 
en goed verlicht zijn.”

Zo wil ze onder andere 
een veilig fietspad in de Punders-
hoekstraat. Daar is een missing 
link tussen de fietspaden van de 
Vlasmeerstraat, de Dennenstraat 
en het fietspad van de Wijch-
maalsebaan. “We hebben aan de 
Stermolen een nieuwe horecage-
legenheid die door deze missing 
link voor de fietser meteen ook 
vlotter bereikbaar wordt”, weet 
Adams. “Dat fietspad zou een 
veilige route voor woon-werk, 
woon-school en woon-winkel-
verkeer én een meerwaarde voor 
de recreatieve 
fietser kunnen 
betekenen.”

Vrijlig-
gende fiets-
paden langs 
de grote 
g e w e s tw e -
gen richting 
Helchteren en Lommel zouden 
eveneens een pluspunt zijn voor 
de fietsende Hechtel-Ekselaar. 
Op korte termijn hoopt Adams 
dat de werken voor een fietspad 
in de richting van Kleine Brogel 
snel van start kunnen gaan. “Daar 
ervaar ik dagelijks, als ik richting 
mijn werk rijd, hoe gevaarlijk die 

baan is voor de fietser.”
CD&V Hechtel-Eksel wil 

de mensen meer op de fiets 
krijgen. Niet alleen voor klei-
ne afstanden, maar ook voor 
woon-werkverkeer. “Dat kunnen 
we enkel en alleen bereiken door 
de fietssituatie zo comfortabel 
en veilig mogelijk te maken”, 
beweert Adams. “We moeten 
de fietsers in de watten leggen, 
zodat ze geen reden meer heb-
ben om de fiets niet te nemen. 
Ik denk maar aan bijkomende op-
laadpunten voor elektrische fiet-
sen, openbare fietspompen op 
een aantal plekjes in de gemeen-
te…   

“Verder zullen we een vi-
sie ontwikkelen over de inrichting 
van de schoolomgevingen. Kun-
nen we het gemotoriseerd ver-
keer op tijdstippen vlak voor en 
na schooltijd weren? Van welke 
straten kunnen we fietsstraten 
maken? Kunnen we de Kamper-
baan ondertunnelen voor fietsers 

en voetgangers 
die daar de over-
steek moeten 
maken? Waar 
liggen de pijn-
punten en hoe 
kunnen we die 
zo goed moge-
lijk aanpakken?”

“Zoals je ziet hebben wij 
al nagedacht over verkeersveilig-
heid en zullen we daarover blijven 
nadenken om vervolgens te dur-
ven en over te gaan tot actie. Het 
gaat immers over de verkeersvei-
ligheid van onze inwoners en da’s 
“serious business”!”

 

Carmen Adams: “Ik wil mijn kennis gebruiken om van onze ge-
meente een zo verkeersveilig mogelijke gemeente maken.”

 » Carmen Adams
 » 27 jaar
 » Parlementair medewerker
 » Kerkstraat 6 bus 3
 » carmen.adams@
vlaamsparlement.be
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“In Hechtel-Eksel hebben we ook iemand 
voor CD&V nodig die de lokale dossiers 
naar het Vlaamse niveau kan trekken. 
Sommige dossiers lopen immers hogerop 
vast en dan is het handig dat er iemand een 
vinger aan de pols kan houden. Door mijn 
beroep heb ik op korte tijd al een vrij goed 
netwerk uitgebouwd dat zeker ook voor de 
Hechtel-Ekselaar van pas kan komen.”



STAP 1
Snijd de zoete aardappelen in plakjes van ongeveer 1 centimeter. 
Snij daarna de plakjes in staafjes. Nu heb je frietjes. Spoel de 
frietjes onder koud water en dep ze goed droog. 

STAP 2
Verhit het frituurvet tot 160°C. Leg een handvol frietjes in het 
frituurvet en laat enkele minuten bakken. Schud ze, zodat ze 
niet aan elkaar plakken. Laat de voorgebakken frieten uitlekken 
en een beetje afkoelen. 

STAP 3
Snijd de verse aardbeien in stukjes.

STAP 4
Verhoog de temperatuur van het frietvet tot 180°C en bak de 
frietjes in een tweede keer lekker knapperig.

Stap 5
Laat de frieten even uitlekken. 

STAP 6
Bestrooi de frieten met poedersuiker en dresseer met verse 
aardbeien. Om af te werken gebruik je verse muntblaadjes.

Smakelijk eten! 

GOED 
ETEN 
EINDIGT 
MET EEN 
GOED 
GESPREK

ZOETE
AARDAPPEL
FRIETEN
Joris Verkoyen, eigenaar van 
Barbelicious, liet ons onlangs 
kennismaken met een nieuw 
gerechtje. De zogenaamde 
‘zoete aardappelfrieten’. Hob-
bykok Raf Truyens vertelt hoe 
je ze zelf maakt.

INGREDIËNTEN

 » Zoete aardappel
 »Aardbeien
 » Poedersuiker
 » Verse muntblaadjes

In mei lanceerde Bosland de Tree Gin. Maandenlang zocht de am-
bachtelijke Stokerij Korhaan in Hechtel-Eksel naar de perfecte recep-
tuur om de typische sfeer en eigenheid van Bosland te vangen in een 
streekeigen gin.

We kwamen uit bij een recept uit grootmoeders keuken: kroêdkoek 
(kruidkoek), een boekweitkoek vol heilzame groene kruiden, oa blade-
ren van paardenbloem, hondsdraf en schapenzuring. Die kruiden heeft 
de stoker in een fles gestoken. Een gin die je letterlijk laat proeven van 
de natuur.

Drink de Tree Gin best in een gekoeld ballonglas. Voeg daarbij een 
ijsbal toe. Schenk 4,5 cl. gin in. Laat vervolgens 12,5 cl. neutrale tonic 
langs de barlepel in het glas stromen. Werk het geheel af met enkele 
kruidige botanicals.

 PROEF DE NATUUR

 TREE GIN TONIC

Of toch niet? Pas in de 16de eeuw werd boekweit in Europa ingevoerd vanuit Siberië en Centraal-Azië. 
Daar groeit boekweit in het wild maar hier wordt het vooral geteeld op de arme zandgronden en heide 
van de kempen. Boekweit kon zonder bemesting groeien op plaatsen waar geen enkel ander (graan) ge-
was geteeld kon worden. Van boekweit kun je verschillende heerlijke gerechten maken. Het recept van de 
overheerlijke boekweitkoek of boegezekoek is genoegzaam gekend. Wij presenteren jullie een verrassende 
variant: de boekweitwrap of boegezewrap.

HET BOEKWEIT IS VAN ONS!

INGREDIËNTEN

 » 200 gram boekweitmeel
 » 400 ml water 
 » 2 tenen knoflook (geperst)
 » handje tijm
 » snuifje zout
 » verse dille
 » verse bieslook
 » 160 g gerookte zalm
 » 4 el ricotta
 » 1 el roze peperbesjes
 » rucola 
 » kerstomaatjes
 » olijfolie

ZO MAAK JE DE WRAPS

1. Doe alle ingrediënten bij elkaar in een kom.
2. Meng met een garde alles goed tot een mooi egaal beslag.
3. Verwarm wat olie in een koekenpan op een laag vuur.
4. Giet met een pollepel een klein beetje beslag in de pan en 

draai met 1 hand de pan zodat het beslag uitloopt en veeg 
het beslag helemaal rond de pan met een spatel zodat je 
een mooie dunne wrap krijgt.

5. Bak de wrap net zo lang tot deze aan beide kanten mooi 
knapperig bruin is geworden.

6. Haal de wrap uit de pan.
7. Beleg de wrap met het mengsel van ricotta en groene krui-

den, peper en zout.
8. Leg daar de gerookte zalm op en bestrooi met de geplette 

roze peperbesjes.
9. Verdeel er de rucola op en rol op.
10. Serveer met een slaatje van rucola en kerstomaatjes.



Tony Baselet over het seniorenbeleid in 
Hechtel-Eksel: “We moeten de vermaat-
schappelijking van de zorg verder uitbouwen.”

De pannenkoeken 
die oma’s voor de 
kleinkinderen bak-

ken zijn ontelbaar. Hoeveel uren 
staan opa’s aan de schoolpoort 
te wachten op hun oogappel? 
De inzet van onze actieve seni-
oren in het verenigingsleven is 
van onschatbare waarde. Ge-
lukkig maar dat er vele gezon-
de, actieve senioren zijn die zich 
willen inzetten. Maar ... niet ie-
dereen heeft het geluk actief en 
gezond oud te worden. Als de 
groep senioren (ouderen) stijgt, 
dan stijgt niet alleen de groep 
gezonde, actieve senioren maar 
ook de groep van zorgbehoe-
venden, heel logisch.

“Onze gemeente moet 
blijvend aandacht hebben voor 
deze steeds groter wordende 
groep senioren”, vindt Tony Ba-
selet. “Extra aandacht moet gaan 
naar onze zorgbehoevende se-
nior. Het moet voor gemeente 
en OCMW de uitdaging zijn om 
onze senioren zolang mogelijk 
in zijn eigen vertrouwde omge-
ving te laten wonen. Informeren 
is heel belangrijk. Daarom moet 
er actief naar onze senioren ge-
stapt worden met informatie 
over tegemoetkomingen, rech-
ten, premies, mogelijkheden tot 
aanpassingen van de woning ... 
Het “seniorenteam” doet dat nu 
al, met een heel positief resultaat 
als gevolg.”

De huidige thuiszorgdien-
sten, poets- en klusjesdienst mo-
gen niet afgebouwd worden. Ze 
vormen een onmisbare schakel in 
het beantwoorden van de zorg-
nood. Voor de zorgbehoevende 
senior moet er “op maat” een 
antwoord gezocht worden. Het is 
logisch dat dit maatwerk vertrekt 
vanuit de zorgvraag van de senior. 
“Kan een gemeente of OCMW 
alle vragen beantwoorden? Zeker 
niet,” beweert Baselet. “Er wordt 
verwacht dat ook kinderen, klein-

kinderen, buurten en vrijwilligers 
mee een bepaalde verantwoor-
delijkheid opnemen. Dat gebeurt 
gelukkig al in sommige geval-
len. Vermaatschappelijking van 
de zorg, heet dat dan. Maar we 
moeten dit verder uitbouwen.”

Zolang mogelijk thuis blij-
ven wonen: een uitdaging, een 
wens of een opdracht voor ieder-
een? Als thuis blijven wonen niet 
meer kan, is er de ‘residentiële 
zorg’. “Onze gemeente is aan-
deelhouder van de zorginstelling 
Vitas. Zo kan de gemeente ook 
een woordje mee praten over 
de zorg voor onze meest zorgbe-
hoevende inwoner.” Hiermee is 
de cirkel rond. Dankzij de inspan-
ningen van het OCMW wordt er 
‘zorg’ gedragen voor thuisblijvers. 
Vitas zorgt voor de senior met de 
grootste zorgnood. En telkens 
zitten de vertegenwoordigers van 
de gemeente mee aan het stuur.
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Als politieker kan je niet meer doen 
dan je best, met het welzijn van 
iedereen voor de ogen. Met mijn 
jarenlange ervaring binnen het OCMW 
zoek ik graag mee naar de juiste 
oplossingen voor het maatschappelijk 
welzijn op lange termijn. Bij mij kan je 
altijd terecht voor betrouwbaar advies 
en ik geef steeds een eerlijk antwoord.

 » Tony Baselet
 » 61 jaar
 » OCMW-voorzitter
 » Verloren Eind 35
 » 0497 62 41 81
 » tony.baslet@gmail.com

Blijft de gezonde, actieve 
senior dan in de kou staan? “Na-
tuurlijk niet. Zij moeten kunnen 
fietsen, petanquen, actief deel-
nemen aan sportactiviteiten en 
het culturele leven. De seniore-
nadviesraad (SAR) is de gespreks-
partner om de wensen en noden 
van onze senioreren te vertalen 
en te verdedigen. Als gemeente 
en OCMW moeten we eerbied 
hebben voor onze steeds gro-
ter wordende seniorengroep. Zij 
hebben er immers voor gezorgd 
dat de jongere generaties het 
huidige leven kunnen leiden”, be-
sluit Baselet.

Het is geen 
kunst om 
oud te wor-
den, wel om 
ervan te ge-
nieten



<<
Het plein, aangelegd in 1879, met 
de kapel van het Kruis in het Dorp 
(nu Oud Marktplein). Rechts ligt 
het teutenhuis Feyen-Truyens en 
wat verder tussen de dennen-
bomen zie je de schouw van de 
vroegere brouwerij Truyens.

>>
Het ‘nieuwe’ gemeentehuis werd 
in 1952 in gebruik genomen, na 
de vernieling van het ‘oude’ ge-
meentehuis tijdens de Slag om 
Hechtel in 1944.

<<
De Dorpsstraat (nu Hoofdstraat) 
kijkt uit op de inmiddels verdwe-
nen kapelanij. De Heerstraat was 
nog een karrenspoor. Links zie je 
een fragment van het huis van 
horlogemaker Jules Even, over-
grootvader van de huidige bewo-
ner Raf Truyens.

De Kerkstraat (nu de Twaalf sep-
temberstraat, naar de laatste dag 
van de Slag om Hechtel) met de 
toren van de Sint-Lambertuskerk. 
Ook de karakteristieke woning 
met de drie patrijspoorten in de 
zijgevel, gebouwd in 1938 door de 
firma Gebroeders De Pessemier 
(Nederbrakel) die ook de paro-
chiekerk bouwde.

>>

ONS HECHTEL-EKSEL VAN

VROEGER
     NU
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>>
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En dat is niet anders 
voor ons Hech-
tel Eksel. Cultuur 

dringt door in het diepste weef-
sel van een gemeenschap, tot 
diep in elke mens. Je beleeft 
het op je eentje of met vrien-
den. Je creëert in alle stilte of 
komt er mee naar buiten met 
een vereniging. Je leert en ont-
wikkelt het stapsgewijs. Cultuur 
brengt mensen samen, de ene 
schept en de ander geniet van 
de schepping.  

Cultuurbeleving start reeds 
bij de allerkleinsten. “De school-
voorstellingen vanaf de kleuters 
dragen bij tot de kwaliteit van 
het cultuuronderwijs’, vindt Jan 
Vangenechten. “Daar willen we 
verder actief op inzetten. De 
Kunstacademie Noord Limburg 
zet vanaf 01/09/2018 nieuwe 
stappen in de richting van Hech-
tel-Eksel. Al vanaf 6 jaar kunnen 
onze kinderen in de Kunstacade-
mie Hechtel-Eksel terecht voor 
een muziekinitiatie en dat elke 
vrijdag na schooltijd. Het is dankzij 
gedreven bestuurders-vrijwilligers 
van onze muziekverenigingen dat 
dit initiatief er komt. En daar wil 
ik verder op inzetten. Ik wil on-
derzoeken in welke mate De 
Kunstacademie Noord Limburg 
onze lagere scholen kan onder-
steunen. Op deze manier verster-
ken Cultuur en Onderwijs elkaar.”

Kunst en Cultuur kan je 
ook ontdekken via de nieuwe bi-
bliotheek. De hoofdbibliotheek 
die vandaag in aanbouw is, wordt 
morgen een open bibliotheek 
waar je uiteraard een boek gaat 
lenen. Maar je kan er ook op in-
ternet surfen, er wordt tijdens 
de blokperiodes de mogelijkheid 
geboden om er te studeren. Je 
komt er luisteren naar een au-
teurslezing. De Leeskring kan er 

C ul t uur

terecht voor haar activiteiten. 
“Onze nieuwe bib heeft een pro-
jectieruimte waar beeldmateri-
aal allerhande in kleine groepen 
kunnen beleefd worden zowel in 
klasverband als met de vereniging 
of, wie weet, met een nieuwe Kij-
kers- of filmclub. Bovendien zal de 
beleving nog verder kunnen gaan. 
Wij ijveren voor een forum aan 
lokale amateurkunstenaars waar-
bij zij een tijdelijke tentoonstelling 
kunnen inplannen. Kortom de bi-
bliotheek van de toekomst biedt 
vorming, ontspanning en bele-
ving”, ijvert Vangenechten.

“Wij investeren verder in 
infrastructuur waar het vereni-
gingsleven terecht kan. We willen 
in de volgende beleidsperiode de 
kwaliteit van lokalen verbeteren, 
meerbepaald willen we OC De 
Schans en het parochiecentrum 
grondig renoveren en aanpassen 
aan de noden van deze tijd.”

“Aanvullend op het aanbod 
van onze socio-culturele vereni-
gingen en buurten, voorzien wij 
in een eigen cultureel programma 
dat kwaliteitsvol en gevarieerd 
is. Bovendien willen we ook het 
aanbod naar kinderen en jonge-
ren vergroten. Dat programma 
gieten we in een brochure die 
jaarlijks verdeeld wordt onder de 
inwoners”, besluit Vangenechten.

“DE CULTUUR VAN EEN LAND WOONT IN 
HET HART EN IN DE ZIEL VAN DE MENSEN.” 

MET JAN
VANGENECHTEN
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JAN
VANGENECHTEN

Als schepen heb ik 
slechts twee jaar kunnen 
meewerken. Maar ik heb wel 
degelijk het gevoel dat ik 
mee het verschil heb kunnen 
maken. Ik ben dankbaar 
voor het vertrouwen dat ik 
gekregen heb. Dat daagt me 
uit om me opnieuw in te 
zetten voor onze gemeente. 
Op een ernstige wijze vanuit 
een visie die gedragen wordt 
door mensen en door de tijd. 
Ik weet het ondertussen wel: 
Hechtel Eksel werkt!

 » 54 jaar
 » Schepen en verzekeringsmakelaar
 » Oudstrijderslaan 12
 » 0477 61 22 10
 » jan.vangenechten@          
hechtel-eksel.be 



centage van de bevolking dat lid 
was van een sportvereniging vrij 
constant, terwijl dit voor andere 
verenigingen daalde. Sportvereni-
gingen zijn dus populair.

De komende jaren is de verwach-
ting dat de tijd die inwoners ste-
ken in vrijwilligerswerk gelijk zal 
blijven of licht zal dalen. Er zal een 
groeiende vraag ontstaan naar 
vrijwilligers op andere gebieden 
(mantelzorg, buurtparticipatie 
etc.). Dit kan wel eens ten koste 
gaan van vrijwilligerswerk in de 
sport. Zekerder is dat het karakter 
van vrijwilligerswerk verandert. 
Potentiële vrijwilligers vragen 
steeds meer flexibiliteit, ze zul-
len steeds vaker ‘hoppen’ tussen 
verschillende vrijwilligersklussen. 
De vraag is in hoeverre sportclubs 
hierop kunnen inspelen.

4. Bewegen in de omgeving

Naast sporten bij een vereniging 
is anders georganiseerde of on-
georganiseerde sport in verschil-
lende varianten steeds belangrij-
ker. Verschillende vormen zijn: 

Eerst proberen we 
een beeld te krijgen 
van wat er op spor-

tief vlak aan de hand is in de 
maatschappij, om dan met ant-
woorden te komen voor Hech-
tel-Eksel. Zo zien we 5 trends in 
onze samenleving.

1. Sportdeelname

Vergrijzing leidt tot lagere sport-
deelname, aangezien ouderen 
over het algemeen minder spor-
ten. Wel is de verwachting dat de 
oudere in de toekomst meer zal 
sporten dan de oudere van nu. Te-
gelijkertijd ontstaat in de maat-
schappij een groeiende aandacht 
voor een gezonde leefstijl: een 
trend die zich de komende jaren 
voortzet. Sport maakt daar een 
belangrijk deel van uit.

2. De behoefte verandert

Mensen bepalen steeds vaker zelf 
wanneer, waar en met wie ze 
sporten. Andere ontwikkelingen 
die de sportbehoefte zeker be-
invloeden, zijn: vergrijzing en de 
groeiende wens naar ‘beleving’. 
In hoeverre sportverenigingen 
tegemoetkomen aan de verande-
rende vraag, bepaalt hoe vereni-
gingslidmaatschap en tevreden-
heid over sportaccommodaties 
zich ontwikkelen.

3. (Bestuurs)lid zijn

Lidmaatschap van een sportver-
eniging is een van de vormen om 
een sport te beoefenen. De af-
gelopen twintig jaar lag het per-

1. Ongebonden sporten: wan-
delen, hardlopen, fietsen en 
urban sports waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de om-
geving. 

2. Semi-gebonden sporten: 
zwemmen, squashen en fit-
ness waarbij faciliteiten wor-
den gebruikt van commerci-
ele partijen of de gemeente. 

3. Verenigingssporten: zij ma-
ken meestal gebruik van ge-
meentelijke accommodaties. 

Een meer beweegvriendelijke 
omgeving draagt bij aan meer 
sport. De verwachting is dat 
steeds meer sporters gebruik 
gaan maken van de omgeving.

5. Start to sport

Kinderen en jongeren van nu be-
wegen en spelen minder vaak 
buiten dan vorige generaties. 
Passieve vrijetijdsbesteding is toe-
genomen: gamen en social media 
vormen een populair tijdverdrijf. 
Scholen, ouders en overheid on-
derkennen wel het belang van 
sport en bewegen voor de jeugd 
in het onderwijs.

SPORTIEF HECHTEL-EKSEL
5 TRENDS 

Elk van deze trends ver-
dient veel aandacht. Die willen 
we samen met u ook gaan for-
muleren in een nieuwe sportvi-
sie 2.0. Onze speerpunten zijn 
alvast duidelijk. 

Steeds meer mensen 
willen sporten in de openba-
re ruimte. Met laagdrempelige 
voorzieningen gaan we ze extra 
aanmoedigen. We willen sport 
en bewegen in de hele gemeen-
te toegankelijk maken. Overal en 
voor iedereen. Een sportieve in-
richting van de omgeving zou bij 
de ontwikkeling van nieuwe wij-
ken of het herinrichten van wijken 

meegenomen moeten worden. 
Samenwerking tussen verschil-
lende beleidsterreinen is hiervoor 
van groot belang. 

“Het aanbod in Hech-
tel-Eksel is gelukkig al groot. Het 
nieuwe wandelnetwerk is voor 
iedereen uitnodigend. Lopen kan 
je ook op de Finse piste. En met 
de fiets of de mountainbike kun-
nen we kilometers maken. De 
beweegtuinen worden populair-
der en nieuwe sporten als disc-
golf kan je gaan uitproberen. We 
willen stimulansen blijven geven 
aan ongeorganiseerd sporten in 
je buurt of op het schoolplein bij-

voorbeeld”.
CD&V benadrukt het be-

lang van voldoende betaalbare en 
vooral kwaliteitsvolle acommo-
daties voor het verenigingsleven. 
Daarnaast is de aantrekkelijkheid 
van de vereniging voor de vrijwil-
liger cruciaal.

 In de vorige beleidsperio-
de werd de kwaliteit van de infra-
structuur voor de binnensporten 
verbetert. “En nu zijn we blij dat 
Raf Truyens meer aandacht vroeg 
voor de buitensporten en zeker 
de vernieuwing van de accom-
modatie voor het voetbal op de 
agenda zette”. 

BROODNODIGE ANTWOORDEN
Marc Vaesen: “Op stip staat de vernieuwing van de kantines, 
kleedkamers en tribunes van het voetbal in Hechtel-Eksel!”

<<
“Als fervent sportliefhebber heb 
ik een groot hart voor alles wat 
met sport te maken heeft. Ik wil 
er dan ook alles aan doen dat 
elke Hechtel-Ekselaar zijn of haar 
geliefde sport kan beoefen in 
eigen gemeente. Op die manier 
wil ik er zijn voor de mensen 
en iets betekenen voor het 
verenigingsleven.”

MARCPLAATS

15 VAESEN

 » Marc Vaesen
 » 48 jaar
 » Onderhoud Don Bosco 
Helchteren

 » Kortestraat 6
 » 0478 62 16 35



Heel wat mensen 
kennen Ivan als 
“zoon van mees-

ter Maesen”. Meester Maesen 
was onderwijzer in de lagere 
school van Hechtel. Op het ein-
de van zijn onderwijsloopbaan 
was hij directeur van de lage-
re school. Ivan heeft ongeveer 
hetzelfde traject afgelegd in 
het middelbaar onderwijs. Na 
zijn studies in het hoger onder-
wijs is hij als leraar aan de slag 
gegaan. Na ongeveer 35 jaar 
voor de klas, staat hij nu aan 
het hoofd van het Centrum Le-
ren en Werken van het Spec-
trumcollege Campus Beringen. 
Een school waar vooral jonge-
ren die in het voltijdse onder-
wijs niet zo goed functioneren 
een opleiding krijgen en een 
diploma kunnen behalen.

Zijn ervaring in het on-
derwijs wil Ivan ook gebruiken 
in Hechtel-Eksel. “Onderwijs, 
vorming en opvoeding behoren 
tot de belangrijkste pijlers van 
de samenleving. Het zijn hefbo-
men voor welzijn, welvaart en 
maatschappelijk welzijn… Voor 
sommigen is het de sleutel om 
uit de spiraal van armoede te 
geraken.” zegt Ivan Maesen.

Hoewel Onderwijs niet 
de corebusiness is van een ge-
meente, willen we er toch op 
toezien dat alle Hechtel-Ek-
selse kinderen goed onderwijs 
krijgen. Daarnaast zullen we 
alle scholen in onze gemeen-
te gelijk behandelen en hun 
de ondersteuning bieden die 
zij nodig hebben of vragen. Zo 
vinden we het bijvoorbeeld be-
langrijk dat de scholen er netjes 
bij liggen, zodat de kinderen er 
naar hartenlust kunnen spelen. 
Wanneer de speelplaats ge-
kuist moet worden of het gras 
gemaaid, vinden wij dat de ge-
meente deze taak op zich kan 
nemen.

IVAN
MAESEN
>>17de PLAATS
 » 60 jaar
 » Coördinator Centrum Leren 
en Werken

 » Braekenweg 6
 » 0478 55 15 16
 » ivan.maesen@skynet.be

“ONDERWIJS, VORMING EN OPVOE-
DING BEHOREN TOT DE BELANGRIJK-
STE PIJLERS VAN DE SAMENLEVING 
ÉN VAN ONZE TOEKOMST.”

Het masterplan voor de 
Hoef en de plannen voor de 
sport- en recreatiezone in Eksel 
leggen de basis voor een ver-
nieuwd sportaanbod in de ge-
meente. “Concreet willen we 
werk maken van overdekte pe-
tanquevelden. Daarenboven wil-
len we ook bestaande oudere 
sportinfrastructuur vervangen of 

vernieuwen – eventueel samen 
met de beherende sportclubs. Op 
stip staat de vernieuwing van de 
kantines, kleedkamers en tribunes 
van het voetbal in Hechtel-Eksel”.

“Ook de uitbreidingsplan-
nen van de tennisclub volgen we 
op de voet, en ondersteunen we 
financieel. Ruiter en paard kun-
nen in de nabije toekomst trainen 

op de nieuwe terreinen aan de 
Dennenstraat”.

Onze gemeente vergrijst. 
We willen ervoor zorgen dat in-
woners gezond en gelukkig oud 
kunnen worden. Preventieve 
activiteiten richten we daarom 
ook op de toekomstige ouderen. 
Goede ideeën verdienen steun!
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Wat zijn volgens 
jullie de alge-
mene trends 

rond het thema zorg? 
  Met het toenemend 

aantal ouderen in de maatschap-
pij, neemt ook de zorgvraag toe. 
“Wij pleiten bij CD&V voor kwa-
liteitsvolle, bereikbare en betaal-
bare zorgverlening”, stelt Witters. 
“Zorg zou moeten verleend wor-
den op basis van de noden van de 
zorgbehoevende, niet op basis 
van diens financiële mogelijkhe-
den. De kloof tussen arm en rijk 
neemt immers toe.”

Welke bezorgdheden le-
ven er rond het thema?

“De bevolking vraagt zich 
af hoe we de zorgverlening be-
taalbaar kunnen houden voor ie-
dereen”, weet Bloemen. “Dit is 
een terechte bekommernis. Bij 
CD&V geloven we sterk in het 
solidariteitsprincipe. Dit houdt 
in dat zowel arm en rijk, oud en 
jong, gezond en ziek de krachten 
bundelen om wie kwetsbaar is te 
ondersteunen. Wanneer ieder-
een naar eigen mogelijkheden 
bijdraagt aan het systeem, komen 
we tot een maatschappelijk ver-
antwoord zorgbeleid.” 

Wat zijn de lokale pijn-
punten rond zorg?

Bij veel ouderen is er nog 
steeds een drempel om beroep 
te doen op een zorginstantie. 

 » Marie-Jeanne Witters
 » 59 jaar
 » Zorgkundige
 » Stippelmansweg 25
 » 0496 63 53 79
 » ulenaers.witters@gmail.com

 » Joke Bloemen
 » 40 jaar
 » OCMW medewerker
 » Meidoornstraat 7
 » 0495 69 44 69
 » joke.bloemen078@gmail.
com

“Graag zouden we ouderen, op 
een laagdrempelige manier, meer 
informeren over de mogelijkhe-
den die er zijn”, vertelt Witters.

Op welke vlakken vinden 
jullie dat het beleid vandaag te-
kortschiet rond het thema zorg?

“Ondanks de inspanningen 
van de overheid en vele belan-
genverenigingen  blijft de stem 
van kinderen in armoede om onze 
aandacht vragen”, vindt Joke. Een 
formule die succes en een daad-
werkelijke impact garandeert, ligt 
niet voor de hand. Hoe spreek je 
immers kinderen en jongeren in 
armoede aan? Hoe leer je hen 
met anderen over hun leeferva-
ringen en wensen te praten? Hoe 
kan je hun verhaal, in al zijn au-
thenticiteit, bij beleidsmakers op 
de agenda plaatsen? Hoe kan je 
hen op een respectvolle manier 
ondersteunen om zelf vorm te 
geven aan hun leven, hun leefom-
geving en de maatschappij waarin 
ze leven? Dat houdt mij bezig.

Wat zouden jullie willen 
veranderen of verbeteren? Wel-
ke richting moeten we uitgaan?

Marie-Jeanne Witters 
gelooft in participatie van kin-
deren: “Wie zich voor kinderen 
in armoede engageert, kan zijn 
beleid beter afstemmen op hun 
reële noden. Door met hun eigen 
levensverhaal aan de slag gaan, 
worden kinderen ook sterker. Ze 

leren zich uitdrukken, krijgen een 
bredere kijk, leren keuzes maken 
… het maakt hen veerkrachtiger 
in het leven, en dus ook om uit 
de armoede te geraken. Hen aan 
het woord laten, is een belangrij-
ke hefboom voor veranderingen.” 

Waarom willen jullie dat 
veranderen? Wat zijn de voor-
delen voor de burgers?

“Ik vind het belangrijk dat 
iedere hulpbehoevende persoon 
het gevoel heeft ergens terecht 
te kunnen”, pleit Bloemen. “Voor 
de zorgvrager zou het duidelijk 
moeten zijn wie ze kunnen con-
tacteren.  Ik zou een soort van 
permanentie voorzien. Dit zou 
bijdragen tot een groter gevoel 
van veiligheid en een verminderd 
gevoel van eenzaamheid.”

Wat is er al ondernomen 
of veranderd in de vorige legis-
latuur?

In de voorbije zes jaar heb-
ben we intens meegewerkt aan 
onderstaande projecten; 

 » We maakten een senioren-
beleidsplan

 » We werkten aan de mobili-
teit (W-mobiel)

 » We zorgden voor meer toe-
gankelijkheid (lift voetbal)

 » We pakten kinderar-
moede aan (sporten met 
ocmw-toelage, verjaardags-
doos ....)

“DE BEVOLKING VRAAGT ZICH AF...

HOE WE DE ZORGVERLENING BETAALBAAR 
KUNNEN HOUDEN VOOR IEDEREEN”

EEN DUBBELINTERVIEW MET MARIE-JEANNE WITTERS EN 
JOKE BLOEMEN



ONZE KANDIDATEN WORD VOOR MINSTENS ÉÉN DAG 
BURGEMEESTER VAN HECHTEL-EKSEL!
Altijd al gedroomd van een burgemeesterssjerp? Of eens aan het hoofd van uw gemeente willen staan? 
Dit is jouw kans! Los onderstaand kruiswoordraadsel met vragen over Hechtel-Eksel op en mail het juiste 
antwoord naar cdevn.3940@gmail.com. Als CD&V na 14 oktober de burgemeester mag leveren, maak jij 
kans om minsten één dag in de voetsporen te treden van onze burgemeester.
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1. De Sherman-tank werd geplaatst tijdens de legislatuur van burge-
meester ...

2. Naam van het voormalig Ekselse jeugdhuis in de Groenstraat 19-21
3. Zustergemeente van Hechtel-Eksel
4. Afkorting van de week waarin amateurkunstenaars tentoonstellen
5. Café waarvan Herman Droogmans jaren de uitbater was
6. Elixir dat in distillerderij de Korhaan werd gemaakt
7. Naam van de halfopen standerdmolen in de Windmolenstraat
8. Voornaam van het teutenbeeld
9. Groot muziekfestival dat in 1988 plaatsvond op Sanicole
10. Naam van de schans die werd opgericht in 1580 en waarvan de 

grachten gevoed worden door de Bolisserbeek
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 KERKHOFS Karen1  VANDERHEYDEN Franki13
 VANGENECHTEN Jan2
 JANNIS Dieter3
 ADAMS Carmen4
 BOLLEN Jo5
 BASELET Tony6
 AGTEN Erik7
 BLOEMEN Joke8
 TIMMERMANS Peter9
 SNOEKS Josette10
 SMET Ruby11
 WITTERS Marie-Jeanne12

 DREES Ilse14
 VAESEN Marc15
 DESPLENTER Inge16
 MAESEN Ivan17
 AWOUTERS Dirk18
 KOX Charmène19
 SNOEKX Mathilde20
 EMMERS Steve21
 KERKHOFS Wendy22
 TRUYENS Raf23

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

HECHTEL-EKSEL >>
DE WEG VOORUIT
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