
MEI 2021

voor alle
Hechtel-Ekselaren

V.U. Marc Gijbels
Torenstraat 15 - Hechtel-Eksel

cdenv3940@gmail.com
facebook.com/CDVHechtelEksel

Prachtige bib verdient even prachtige omgeving! 

Neem je afval mee naar huis

Het is alweer bijna twee jaar 
geleden dat de nieuwe bibliotheek 
in Eksel open ging. Een prachtig 
gebouw waarin je urenlang kan 
rond snuisteren op zoek naar dat 
ene mooie boek of die leuke CD. 
Maar ook veel meer dan dat: een 
ontmoetingsplek voor jong en oud 
die we na corona maximaal moeten 
benutten.  

Zo’n gebouw komt tot zijn recht 
in een fraaie omgeving, en 
precies daar wringt het schoentje. 
Jan Vangenechten ergert zich 
als voormalig schepen van 
Bibliotheekwezen aan het uitblijven 
van de omgevingswerken en dringt 
aan bij het bestuur om eindelijk met 
de aanleg van start te gaan.

Toen Raf Truyens in 2006 het project ‘Bosland’ 
(toen nog: Lage Kempen) lanceerde, werd er in de 
gemeenteraad twijfelend gereageerd. Het aantal 
mensen dat in het project ging geloven werd gaandeweg 
groter, en successen stapelden zich op. Denk maar aan 
de Treehouse, de metamorfose van In den Brand, de 
zoektochten, het wandelknooppuntennetwerk, Fietsen 
tussen de Bomen .... Onze landschappen behoren 
tot de mooiste van Europa, en krijgen nationale en 
internationale erkenning. Ook Hechtel-Eksel kreeg een 
identiteit, en trekt nu vele bezoekers aan die op hun 
beurt onze lokale economie aanzwengelen. Vandaag 
maakt Bosland kans om het keurmerk ‘Nationaal Park’ 
te krijgen.  Soms heb je te vroeg gelijk.

Een wandeling of fietstocht met gezinsleden, we 
genieten er in deze uitzonderlijke tijden dubbel zoveel 
van. Als partnergemeente in Bosland heeft Hechtel-
Eksel grote delen van haar schitterende bos- en 
natuurgebieden opengesteld voor wandelaars en 
fietsers.

Geniet volop van de ontluikende natuur, maar laat 
daarbij geen afval achter. Die boodschap wordt 
jammer genoeg niet door iedereen goed begrepen.

Aan het Bostheater achter de sporthal troffen 
we veel afval aan: ballonnen, plastic flesjes, 
mondmaskers ... Iedereen mag genieten van deze 

mooie plekjes in Bosland, maar afval hoort 
daar niet in thuis. 

De leden van CD&V Hechtel-Eksel geven 
daarom het goede voorbeeld en steken tijdens 
de actie van Straat.net 2021 op 17, 18 en 
19 september de handen uit de mouwen om 
zwerfvuil in onze gemeente mee op te ruimen. 

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, 
dus maak je familie, vrienden en kennissen 
erop attent dat ze steeds hun afval opruimen 
en het niet in de natuur laten rondslingeren. 
Een grote dank je wel aan iedereen die zich 
hiervoor inspant. 

Jan Vangenechten

In Facebookgroepen worden er gretig foto’s of postkaarten uit vervlogen tijden gedeeld. Ook ons idee om 
elektriciteitskasten op te smukken met oude beelden van onze dorpen kreeg veel bijval van de bevolking, 
maar jammer genoeg nog niet van het gemeentebestuur. 

Toch geven we niet op. We zijn trots op ons erfgoed en willen het niet zonder meer inruilen voor een 
zoveelste appartementsblok in een versteend landschap. Als CD&V Hechtel-Eksel willen we de focus 
leggen op de mooiste gebouwen en plekken van ons dorp. Daarom pleiten we voor sterke 
architectuur voor nieuwe gebouwen die past binnen de eigenheid van onze dorpen. 

CD&V Hechtel-Eksel wil enerzijds subsidies geven aan ons on(t)roerend mooi erfgoed en 
anderzijds bouwheren meer mogelijkheden geven om gebouwen te moderniseren en uit 
te breiden. Dit steeds met oog voor het pittoreske, het groen en de schoonheid van onze 
dorpen. We pleiten voor meer respect voor de eigenheid van onze dorpen.

Een voorbeeld:
De Heemkundige Kring riep al meer dan een jaar geleden op om het grote H.Hartbeeld, 
links van de kerk van Eksel in ere te herstellen. CD&V drong aan om hiervoor middelen te 
voorzien en subsides aan te vragen bij het provinciebestuur. Het enorme beeld van het 
Brusselse kunstatelier Parentani behoort tot ons collectief geheugen en werd in 1933 
onder massale belangstelling geplaatst. Intussen is er helaas nog geen werk gemaakt van 
de restauratie van het beeld. 

Respect voor de eigenheid van onze dorpen... 

Waar blijft het plan 
van aanleg? 

Bosland, kandidaat Nationaal Park!



AAN HET WOORD - nieuwkomer Jo Bollen 

Hoppinpunt Hechtel wordt belangrijke schakelContainer te huur... 

Raf Truyens, adjunct-kabinetschef 
bij minister Annelies Verlinden

Jo, sinds begin 2021 ben je nieuw in de 
gemeenteraad en met 26 jaar de jongste in de 
CD&V-fractie. Wat kan jij met je jeugdigheid 
betekenen voor Hechtel-Eksel? 

Als jonge nieuwkomer hoop ik een enthousiaste 
aanvulling te zijn op de expertise van onze fractie. 
Ik zal een kritische, maar opbouwende stem in de 
gemeenteraad zijn om ervoor te zorgen dat het beleid 
meer rekening houdt met de noden van jongeren in 
onze gemeente.

Welke drie dingen zou jij in onze 
gemeente veranderen?

1. Ervoor zorgen dat onze gemeente 
niet verandert in een ‘slaapgemeente’, 
waar inwoners enkel overnachten. 
Ook werk, ontspanning, winkelen ... 
in eigen gemeente zijn belangrijk. Het 
verenigingsleven draagt hiertoe sterk 
bij. Dit moet blijvend ondersteund 
worden.

2. Fietsinfrastructuur: meer 
inzetten op veilige fietspaden 
en oversteekplaatsen, 
inwoners actief 
aanmoedingen om 
meer te fietsen. Meer 

fietsen is immers veiliger fietsen. Ook overdekte 
fietsenstallingen zijn belangrijk. Ik denk hier spontaan 
aan de fietsenstalling bij de sporthal. 

3. Armoede aanpakken: Ook in onze gemeente is er 
heel wat armoede. Alle inwoners moeten kansen 
krijgen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn.
 
Wat vind je leuk aan dorpspolitiek? 

Dorpspolitiek staat dicht bij de mensen. In de 
gemeenteraad worden veel voorstellen unaniem 
goedgekeurd en samen proberen we onze gemeente 
nog mooier te maken. Ook de toegankelijkheid 
en nabijheid is een troef. Iedereen kan 
gemeenteraadsleden aanspreken en suggesties 
doen of problemen aankaarten. 

Je papa Jan (†) was ooit eerste schepen in Hechtel-
Eksel, maar ook je peter Daniël Moons is 

lange tijd schepen geweest in onze 
gemeente. Heeft hij je nog goede raad 
meegegeven? 

Mijn peter steunt me in alle keuzes die 
ik maak. Uiteraard was hij erg trots dat 
ik in de gemeenteraad kwam. Hij volgde 

ook de eedaflegging. Zijn gouden raad: 
gewoon mezelf blijven! 

Rafmaakt al enige tijd deel uit van het 
team van de minister van Binnenlandse 
Zaken. Sinds kort is hij de nieuwe 
adjunct-kabinetschef van minister 
Annelies Verlinden. Hij staat de minister 
bij in de dossiers van de brandweer 
en de civiele bescherming, private 
veiligheid, nucleaire veiligheid, en het 
rijksregister. Wij zijn fier op wat ie doet, 
maar bovenal hebben we zo ook een 
stem in Brussel.

Het openbaar vervoer in Limburg werd grondig 
hertekend. Gemeenten worden zelf meer 
verantwoordelijk voor het organiseren van dat 
openbaar vervoer. In samenwerking met Vervoerregio 
Limburg en De Lijn komt er op de N73 in Hechtel 
een nieuw regionaal Hoppinpunt (mobipunt). Bij 
een Mobipunt kan een reiziger beroep doen op 
verschilende vervoersmiddelen om zijn reis aan te 
vatten of verder te zetten. In eerste instantie is dit 
een knooppunt waar bussen van De Lijn halt houden, 
maar ook deelauto’s en deelfietsen maken deel uit 
van dit knooppunt. 

Het Hoppinpunt in Hechtel wordt een belangrijke 
draaischijf binnen de Noord-Limburgse mobiliteit. Met 
een ligging op de N73 is dit een centraal punt op de as 
Noord-Zuid en Oost-West. 

Voor de ontwikkeling van dit Mobipunt heeft 
Vlaanderen maar liefst €1.250. 000 over: veel geld. 
In de gemeenteraad stelde onze fractie zich de vraag 
of dit Hoppinpunt niet beter aan de Prijzenklopper-
site zou liggen. De drukste gewestweg kruist daar met 
de Noord-Zuidverbinding, en in de toekomst mogelijks 
met de Spartacuslijn. Bovendien is een KMO-zone een 
aantrekkingspunt voor verkeer. Het zou kunnen dat 
dit Hoppinpunt later zou verschuiven, maar dan is de 
huidige investering niet duurzaam te noemen. Leg het 
dan meteen daar, vinden wij als CD&V. 

Daarnaast stelt de Vervoerregio in onze gemeente 
ook nog hoppinpunten op buurtniveau voor. Die 
zouden komen te liggen in de Resterheidestraat, op 
de parking In de Brand, aan het Buurthuis De Locht, 
in de Kruisstraat, in de Kiefhoekstraat en twee in de 
Kerkstraat (op het Gemeenteplein). Voor het inrichten 
van die punten kan Hechtel-Eksel tot €25 000 
subsidie aanvragen per punt. 

Ook in Hechtel-Eksel lijdt het verenigingsleven onder de 
coronamaatregelen. Om de verenigingen maximaal te ondersteunen in 
deze moeilijke periode kreeg onze gemeente meer dan €140 000 van 
Vlaanderen. Met dat geld kocht het gemeentebestuur zeecontainers 
aan. Die staan op de gemeentelijke werf en zullen verhuurd worden 
aan verenigingen voor de opslag van materiaal.

CD&V Hechtel-Eksel weet als geen ander dat verenigingen nood 
hebben aan opslagmogelijkheden, maar hier hadden we graag de oude 
legerloodsen op het Hoksent voor willen gebruiken. Het is jammer dat 
die piste niet verder onderzocht werd. 
Weet ook dat deze containers geplaatst zijn zonder vergunning. En 
het wordt nog gekker, want het gemeentebestuur wil zelfs €300 huur 
vragen aan de verenigingen terwijl men deze containers niet eens zelf 
heeft moeten betalen. CD&V past voor dit soort politiek en wil gaan 
voor een bruisend en betaalbaar verenigingsleven voor iedereen. 


