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18 JANUARI 2020
van harte welkom op onze 

NIEUWJAARSRECEPTIE
van 18u00 tot 22u00 op ‘de Tennis’ 

Dennenstraat 9 in Eksel

uitreiking 5de 
Schónne Mins-award

een nieuw jaar
bruisend en sprankelend
stralend en schitterend

gezond en gelukkig

Zoveel meer dan een bibliotheek!
Hij is af, de nieuwe bibliotheek van onze gemeente en het resultaat mag er zijn! We zijn enorm fi er 
dat CD&V Hechtel-Eksel mee zijn ziel in dit project heeft kunnen steken. Dankzij de deskundige 
inzet van alle biebmedewerkers en voormalig Schepen van Bibliotheekwezen Jan Vangenechten 
kan iedereen nu genieten van een prachtige bibliotheek met een ruime collectie aan romans, 
jeugdboeken, tijdschriften, strips, DVD’s, CD’s ... De bieb is niet alleen een plek waar je vanalles 
kunt ontlenen, maar het is ook een echte ontmoetingsplek. Zo is er een leeszaal voorzien waar 
je koffi  e kunt drinken, een studeerplek met laptops, een ruimte voor groepswerk ... Kortom, alles 
is in huis voor de ultieme biebervaring! Ook de inrichting is uniek. Je kan er tal van elementen 
terugvinden die verwijzen naar Bosland, één van onze vele gemeentelijke troeven. In Hechtel opent 
binnenkort nog een jeugdbibliotheek, zodat ook de kinderen en jongeren van Hechtel zelfstandig 
naar de bieb kunnen gaan, zonder daarvoor helemaal naar de hoofdbieb van Eksel te moeten. 
We hopen dat alle Hechtel-Ekselaren maximaal kunnen genieten van deze prachtige bibliotheek!  

Ook onze  CD&V-afdeling deelde dit jaar 
witte lintjes uit in de strijd tegen seksueel 
misbruik. De actie stond in het teken van de 
zorgcentra na seksueel geweld. We willen de 
bestaande centra meer bekendheid geven 
en uitbreiden. Slachtoffers kunnen er terecht 
voor zowel medische als psychologische 
zorg. Wij vinden het erg belangrijk dat 
deze centra bestaan en dat er voldoende 
psychologische begeleiding is na een misdrijf.

Karen Kerkhofs is sinds de opstart actief 
in het buurtinformatienetwerk. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen viel de werking ervan 
nagenoeg stil. Karen vroeg het gemeentebestuur 
om de handen opnieuw aan de ploeg te slaan. 
Zo verschenen de borden in het straatbeeld 
en werden de buurtinformatienetwerken 
zichtbaar voor iedereen. Deze netwerken 
dragen bij tot het veiligheidsgevoel. Via 
Whatsapp staan inwoners met elkaar in 
contact en kunnen ze verdachte situaties 
melden. Dit gaat volgens het SAAR-principe: 
Signaleer, Alarmeer, App, Reageer. 1) Je ziet 
iets verdachts. 2) Je alarmeert de politie. 3) Je appt de anderen en maakt je waarneming 
bekend. 4) Je reageert op de situatie op een manier waar je je goed bij voelt.

Samen met u gaan wij voor veilige buurten! 

Witte lintjes in de strijd tegen seksueel misbruik

Bedankt aan al le bibmedewerkers 
voor de fijne samenwerking!

Jan Vangenechten



Meer vrouwelijke straatnamen in Hechtel-Eksel

Jouw welzijn op de eerste plaats!

CD&V informeert verenigingen over nieuwe VZW-wetgeving

CD&V zocht het voor u uit!

Wel, CD&V Hechtel-Eksel zou het super vinden!  
Maria Cuypers ving tijdens WOII een Joodse familie 
op. Hiervoor kreeg ze van de Joodse gemeenschap 
een onderscheiding waarbij haar naam voor eeuwig 
gebeiteld staat in de Muur der Rechtvaardigen van het 
Yao Vashem Instituur in Jerusalem. Ook kreeg ze in 
1995 de eremedaille ‘Rechtvaardige tussen de Naties’. 
Op de gemeenteraard lanceerden we dan ook 
het voorstel om bij een volgende nieuwe straat of 
verkaveling te kiezen voor vrouwelijke straatnamen.  
We hebben namelijk niet alleen gewaardeerde 
mannen uit Hechtel-Eksel, maar ook heel wat 
gewaardeerde vrouwen die mee de geschiedenis van onze gemeente hebben geschreven. 

Wist je dat CD&V Hechtel-Eksel jou van onschatbare waarde 
vindt? Daarom vroeg Karen Kerkhofs om voortaan de vergadering 
te beginnen met de agendapunten van het OCMW. Dat is een 
primeur voor Vlaanderen. De gemeenteraad van 21 oktober was 
dan ook de eerste keer dat het welzijnsbeleid bovenaan de agenda 
prijkte. Het welzijnsbeleid en het feit dat jij je goed voelt in je vel, 
is voor CD&V absolute topprioriteit. Op deze manier zien we erop 
toe dat de belangrijkste punten niet snel snel afgehandeld worden. 

CD&V hoorde dat het niet snor zit met 
de verkeersveiligheid in het centrum van 
Eksel. Daarom gingen we op pad om 
te peilen naar de concrete problemen.

Fietsers en voetgangers voelen zich vaak aan 
de kant gedrukt door het motorische verkeer. 
Dat komt doordat veel bestuurders zich hier 
niet aan de opgelegde snelheid van 30 km/
uur houden. Zo ontstaan er gevaarlijke situaties. 

Wij trokken aan de bel bij de 
bewoners van de Hoofdstraat in Eksel met enkele vragen over de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid in de straat. En dat leverde enkele opvallende resultaten op.

Maar liefst 84% van de respondenten vindt dat er te snel gereden wordt in de straat. 
Slechts 17% van de mensen gelooft dat de invoering van de zone 30 beterschap bracht. 
79% van de bewoners vraagt ook om meer aandacht te besteden aan de fi etsers in de straat. 
Vier op tien van de huisgezinnen vindt ten slotte dat het verkeer hun woongenot schaadt.

Kortom, de resultaten vragen om concrete actie. Daarom zullen de gemeenteraadsleden 
van CD&V Hechtel-Eksel aan het gemeentebestuur een concreet voorstel doen 
om de veiligheid en de leefbaarheid in het centrum  van Eksel fors te verbeteren. 

De laatste maanden zijn er heel wat leuke zaken 
in onze gemeente bij gekomen en dat vinden we 
natuurlijk super. Wel vinden we het belangrijk 
dat op ontmoetingsplaatsen ook aan de 
verkeersveiligheid gedacht wordt. Een combinatie 
van parkerende auto’s, fi etsers en spelende 
kinderen kan soms voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Daarom overhandigt CD&V Hechtel-
Eksel telkens een Victor Veilig bij de opening van 
een nieuwe horecazaak. Victor Veilig beschermt 
buitenspelende kinderen tegen het verkeer 
en vraagt aandacht voor een verkeersveilige 
omgeving. Heb jij Victor al zien staan?  

Hoe verkeersveil ig is ons dorp?

CD&V hoorde dat het niet snor zit met 
de verkeersveiligheid in het centrum van 
Eksel. Daarom gingen we op pad om 
te peilen naar de concrete problemen.

Fietsers en voetgangers voelen zich vaak aan 
de kant gedrukt door het motorische verkeer. 
Dat komt doordat veel bestuurders zich hier 
niet aan de opgelegde snelheid van 30 km/
uur houden. Zo ontstaan er gevaarlijke situaties. 

Wij trokken aan de bel bij de 
bewoners van de Hoofdstraat in Eksel met enkele vragen over de verkeersveiligheid 

Victor houdt het Veilig

Verenigingen zijn erg belangrijk voor CD&V. Ze 
brengen mensen samen in tal van activiteiten. 
VZW’s en verenigingen hebben ook bepaalde 
verplichtingen. Zo geldt er vanaf 1 januari 2020 
een nieuwe VZW-wet. Om verenigingen zo 
goed mogelijk wegwijs te maken in deze nieuwe 
regelgeving, nodigden we verenigingsexpert 
Steven Matheï uit. Hij legde uit wat het verschil 
is tussen een VZW en een feitelijke vereniging, 
waarom en wanneer je best een VZW opricht, 
welke verplichtingen daaraan verbonden zijn ...
Het was een boeiende infosessie die voor heel 
wat verenigingen de nodige verheldering bracht! 


