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Hoe is ‘t? 

‘t Is even geleden, maar wij zaten niet stil.

Samen gaan wij voor
een proper Hechtel-Eksel

Straatkunst in 
Hechtel-Eksel

Hoe is ‘t? Het afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar. We hebben elkaar minder 
kunnen ontmoeten, er waren weinig activiteiten, ‘afstand’ was het nieuwe 
codewoord. Toch mogen we elkaar - ondanks de afstand - niet loslaten. Laten we 
voor elkaar blijven zorgen door eens te vragen aan de minder mobiele buurvrouw 
of ze misschien nog boodschappen nodig heeft, door eens een telefoontje te doen 
naar iemand die het kan gebruiken ... We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, 
maar laten we elkaar niet loslaten. 

Karen, Raf, Tony, Jan, Josette, Marc & het voltallige bestuur van CD&V Hechtel-Eksel 

We storen ons allemaal aan zwerfvuil en toch blijft het 
dweilen met de kraan open. In tijden van corona zagen 
we zelfs dat het zwerfvuil langs de wegen toenam. 
Wie van Hechtel-Eksel wil genieten, kan dat naar 
hartenlust doen, maar moet wel zijn afval meenemen. 
Wij staken de handen uit de mouwen en ruimden op 
World Cleanup Day enkele straten in onze gemeente 
op. Kunnen we ook op jou rekenen om onze gemeente 
mee proper te houden? 

Het coronavirus hield ons allemaal in de greep. Wij hebben elkaar al een hele tijd minder gezien of gehoord, 
maar we zaten niet stil. 

Steun voor onze verenigingen
Onder onze impuls, maakte het gemeentebestuur werk van een 
relanceplan voor burgers, ondernemers én verenigingen. Daarvoor 
ontving de gemeente 150.000 EUR van de Vlaamse overheid. Die 
middelen moeten gaan naar verenigingen, ondernemingen of mensen 
die steun nodig hebben om de coronacrisis door te komen. 

Vakantiepark Roompot 
In ’t Musschennest schiet de bouw 
van het nieuwe vakantiepark goed op. 
CD&V Hechtel-Eksel houdt de vinger 

aan de pols, en vraagt garanties om er permanente bewoning of  huisvesting van 
arbeidsmigranten te verbieden. Het park moet een toeristische meerwaarde 
creëren voor onze gemeente.

Participatie? 
Bijna geruisloos maakte de meerderheid komaf met onze adviesraden. Beheer- en adviesraden worden 
niet langer gehoord, en sterven een stille dood. Participatie van de burger aan het beleid vindt het 

gemeentebestuur erg belangrijk, maar er is op de gemeenteraad nog 
met geen enkel woord over gesproken. In afwachting kunnen alle 
Hechtel-Ekselaren met hun ideeën en grieven zeker bij ons terecht. 

Tradities in ere houden
Ook in deze coronatijden is het belangrijk tradities in ere te houden. 
Daarom hield CD&V op 11.11 halt aan het standbeeld van de 
Onbekende Soldaat. We mogen nooit vergeten. 

W ij wensen jullie 
mooie vooruitzichten 
voor het nieuwe jaar! 

Het mag allemaal wel wat vrolijker. Op één van 
de gemeenteraden lanceerden wij daarom het 
idee om het straatbeeld van Hechtel-Eksel op te 
fleuren met kunst van eigen bodem: schilderingen, 
foto’s, collages ... Concreet zouden we aan Hechtel-
Ekselse kunstenaars de kans willen geven om 
elektriciteitskasten, gascabines, bruggen of vitrines 
van leegstaande panden wat vrolijker te maken. Onze 
gemeente heeft zoveel knappe kunstenaars die we op 
deze manier een forum zouden willen geven. Misschien 
komt de volgende Banksy wel uit Hechtel-Eksel?  



Trajectcontrole in Hoofdstraat 

Kerkhof moet rust, troost en schoonheid bieden. 

Geen fietspaden in Pundershoek- en Don Boscostraat
Maak plaats, want ik heb ongelofelijke haast

CD&V vraagt verlaging kerkhoftaks Kan opa of oma bij jou in de tuin komen wonen?

De situatie in de Hoofdstraat kennen we allemaal en leidt tot veel frustraties bij zowel de autobestuurders als 
bij fietsers en voetgangers. De parkeervakken en plantenbakken die er vandaag staan, moeten ervoor zorgen 
dat auto’s zich aan de snelheidslimiet van 30 km/u houden. Een dynamisch snelheidsbord helpt ons aan de 
opgelegde snelheid herinneren.  

Jammer genoeg zien we dat voetgangers en fiet-
sers zich erg onveilig voelen. Auto’s houden zich 
vaak niet aan de snelheid, halen nog snel een 
fietser in, rijden een stukje over het trottoir ... De 
fietser voelt zich opgejaagd en gaat op het trottoir 
rijden, waar die dan weer in conflict komt met de 
voetgangers. 

Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf. Het 
gemeentebestuur wil de plantenbakken en 
parkeervakken weghalen, dat kan voor ons, maar 
dan moet er wel een trajectcontrole komen. Botweg 
alle snelheidsremmende middelen wegnemen, 
zorgt ervoor dat deze straat een racestraat zou 
worden. Compleet onveilig voor de voetgangers 
en fietsers. Deze straat wordt bovendien ook veel 

gebruikt door schoolgaande kinderen. Een trajectcontrole moet de snelheid van voertuigen door het centrum van 
Eksel handhaven. Zonder trajectcontrole dreigt deze straat erg onveilig te worden en is het wachten op de eerste 
slachtoffers... 

Fietsen zit in de lift. Ook in onze gemeente wordt er sinds 
de coronacrisis meer gefietst. Fietsen door de Bomen is een 
gigantisch succes en trok de afgelopen zomer veel toeristen aan. 

Naast toeristische fietspaden zijn ook de functionele 
fietsverbindingen enorm belangrijk. Het zijn verbindingen 
die woonkernen en belangrijke punten met elkaar verbinden. 
Functionele fietsers willen  zo snel, zo veilig en zo comfortabel 
mogelijk van A naar B rijden. 

Het gemeentebestuur staat in voor de aanleg van die functionele 
fietspaden. Het mooie daaraan is dat de gemeente slechts 10% 
van die investering zelf moet dragen. Het provinciebestuur 
ondersteunt de gemeentes namelijk met een subsidie van maar  
liefst 90% voor de infrastructuurwerken.

Wat opvalt is dat onze gemeente tot 2025 geen enkele functionele 
fietsinvestering heeft aangemeld. Dit vinden wij als CD&V 
Hechtel-Eksel erg jammer. Fietsen is snel, efficiënt, duurzaam 
en gezond. Daarom is het ontgoochelend dat onze gemeente 
de komende jaren geen enkel initiatief neemt op het vlak van de 
uitbreiding van functionele fietspaden. Dit is ronduit een gemiste 
kans voor de aanleg van fietspaden in Don Boscostraat en 
Pundershoekstraat. 

Wie met Allerheiligen naar het kerkhof ging, kon er 
niet naast kijken: overal witte bordjes met de vraag 
of men het graf wil behouden. De bedoeling van het 
gemeentebestuur is om oude vervallen graven op 
kerkhoven op te ruimen. Daar is natuurlijk niets mis 
mee, maar die mag niet gepaard gaan met een hoge 
kerkhoftaks die veel families in het hart treft. 

Heel wat inwoners zijn boos, terecht. In vele gevallen 
loopt de kostprijs voor het verlengen van een concessie 
snel op doordat meerdere mensen op één perceel 
begraven liggen of omdat ze de enige nazaat zijn in een 
brede stamboom. 

CD&V vraagt al sinds de bekendmaking van deze aanpak 
om een grondige evaluatie van het reglement. Intussen 
pleiten wij voor een lagere kerkhoftaks waarbij de prijs 
voor de verlenging van een concessie of de omzetting van een kosteloze rustplaats naar een concessie opnieuw 
teruggebracht wordt naar het ‘oude tarief van 65 euro.

Oma wordt al een jaartje ouder en vindt haar huis te groot voor haar alleen. Naar een appartement verhuizen of een 
serviceflat huren ziet ze niet zitten. En een rusthuis... dat is pas voor later. De meeste dingen kan ze nog zelfstandig, maar 
soms heeft ze al eens hulp nodig. “Het liefst ben ik zo dicht mogelijk bij mijn kinderen en kleinkinderen, daarom ben ik op 
zoek naar een oplossing dicht bij hen waar ik toch zelfstandig kan blijven en ieder zijn privacy blijft behouden.” 

Gemeente stuurt fietsers de boom in.

Een zorgwoning in de tuin? 
De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te 
vangen stijgt al enkele jaren. Een (mobiele) zorgwoning in de tuin 
zou dus een oplossing kunnen zijn. Zo’n woning is een tijdelijke 
constructie die in de tuin wordt geplaatst en makkelijk verplaatst of 
weggenomen kan worden. Een zorgwoning kan ook in een bestaand 
gebouw ondergebracht worden. Zowel de hulpbehoevende als de 
zorgverlener zou in zo’n woning zijn intrek kunnen nemen.  

Op die manier is er ruimte voor de zorgbehoevende om nog 
zelfstandig te kunnen wonen in de unit of in het eigen huis, maar 
is hulp altijd nabij. CD&V Hechtel-Eksel denkt graag mee en diende 
een voorstel in op de gemeenteraad om zorgwoningen ook mogelijk 
te maken in onze gemeente. We zijn blij dat het gemeentebestuur 
ons hierin volgt en een voorstel klaar heeft. 
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