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Klink samen met ons mee, 
want 2018 is daar:

de zonsopgang 
van een prachtig jaar

Sint-Trudokerk in de steigers?

Welkom, Sint-Elisabeth! 

Waarom zĳ n fusies zo belangrĳ k?

Dat zal nog niet voor onmiddellĳ k zĳ n. De kerk van 
Eksel is een geklasseerd monument. Om de (binnen-
zĳ de van de) kerk te kunnen restaureren, moeten dus 
heel wat stappen gezet worden. Wĳ  starten nu met 
de opmaak van een erfgoedbeheersplan. Daarin 
leggen we vast welke werkzaamheden wanneer no-
dig zĳ n. Schepen voor Erfgoed, Raf Truyens, maak-
te wel bekend dat de volledige restauratie van de 
Sint-Bernarduskapel van de Locht kan aanvat-
ten, zodra er een geschikte aannemer gekozen is. 

Wĳ  bereiden de toekomst voor door na te den-
ken over de noden van een ouderwordende 
samenleving. Daarom bouwden wĳ  het rust-en 
verzorgingstehuis Den Boogerd. Toen al maak-
ten wĳ  concrete plannen om er een campus uit 
te bouwen met een dagopvang voor senioren, 
servicefl ats en een nieuwe vestiging van het Be-
geleidingscentrum Sint-Elisabeth voor twintig 
volwassenen met een beperking. Die is nu klaar. Wĳ  
heten de bewoners graag welkom in de Hoekstraat.

‘Fusies van gemeenten’ is een moeilĳ k maar niet te mĳ den debat. De 
rol van de provincies wordt kleiner en die van gemeentebesturen 
groter. Hechtel-Eksel is misschien goed bezig vandaag, maar de we-
reld verandert wel. Nieuwe uitdagingen die onder meer te maken 
hebben met de toenemende kloof tussen arm en rĳ k, de klimaatveran-
dering, de vergrĳ zing, radicalisering of digitalisering, vragen om 
antwoorden.  En daar hebben we een bestuurskrachtige, sterke en na-
bĳ e, duurzame en superdigitale gemeente voor nodig: een gemeente 
die durft vernieuwen en voorsprong kan nemen. Toen wĳ  er als CD&V enkele maanden geleden 
over begonnen, startten ook de gesprekken in Overpelt en Neerpelt. Zĳ  boeken vandaag (net zo-
als Meeuwen-Gruitrode en Opgabbeek) resultaat. In Oudsbergen slaagden ze er zelfs in om 
de belastingen te verlagen! Ook wĳ  blĳ ven de nood aan sterkere gemeenten benadrukken.

HECHTEL-
EKSEL

Wat wĳ  u wensen in 2018 ... 

Ik wens je een jaar vol veer-
kracht, gastvrĳ heid en gezellig-
heid! Dat begint bĳ  het openstel-
len van onze groene gemeente, 
onze gasten een kĳ kje laten 
nemen bĳ  onze lokale onderne-
mers en samen genieten van net 
dat kleine momentje van geluk.

Inge Desplenter 

Ik wens je een jaar zonder ver-
driet of tegenslag. Als het even 
minder goed gaat, hoop ik dat 
je veel nieuwe mensen ontmoet 

op wie je kunt rekenen.
Mathilde Snoekx

Ik wens je een gezond en fi jn 
nieuw jaar. Een jaar waar-
in wĳ  samen zorg dragen 
voor elkaar en voor ieder-
een hartverwarmend zĳ n.

Tony Baselet

Ik wens je alles wat je hart maar 
wenst: warmte vanbinnen, in de 
mensen om je heen en in de da-
gelĳ kse dingen. Draag zorg voor 

jezelf en voor elkaar.
Josette Snoeks

Ik wens je voor 2018 veel warmte 
en liefde voor elkaar. Denk eens 
aan een eenzame buur en breng 
ook voor hen wat extra licht. 

Yolanda Geuns 

Ik wens je een jaar  vol nieuwe 
ideeën, dromen en kansen. 

En specifi ek voor onze jeugd: 
blĳ f elkaar ontmoeten en pak 

samen de toekomst vast. 
Dieter Jannis

Ik wens je een jaar vol voor-
spoed en vreugde en dat je 
de kracht vindt om je dro-
men waar te maken! Maak er 
het beste van want 2018 zal 
slechts éénmaal voorbĳ  komen! 

Franki Vanderheyden

Ik wens je heel veel creativiteit 
en goesting om mooie dingen te 
doen. Kunst scheppen voor jezelf 
en anderen, je buurt en vereni-
ging ondersteunen waar het kan, 
zin geven aan alles wat je doet. 

Jan Vangenechten

Heb lief. Zet een lach op je 
gezicht. Vier het leven om je 
heen. Sport en ontspan. Lees 
een mooi boek. Maak een lan-
ge wandeling. Kĳ k. Zeg maar 
goeiendag tegen een vreem-
de. Laat het smaken. Wees 
een keer kind. Droom, durf, 
doe en deel met iedereen. Dan 
wordt 2018 een prachtig jaar! 

Raf Truyens

Partijblad WIJ in Hechtel-Eksel op A3-formaat_JG1nr3.indd   1 4/12/2017   14:55:35



Bosland: onze groene troef Aanbod op maat voor onze jeugd

KONING FIETS

Niemand gaat nog ontkennen dat wĳ  met ‘Bosland’ een sterk merk aan Hech-
tel-Eksel hebben gegeven. Een merk dat elk jaar stĳ gende bezoekersaan-
tallen oplevert en een ecologische en economische hefboom is voor de re-
gio. En Bosland wordt altĳ d beter. Daar willen wĳ  ons blĳ vend voor inspannen.
Bosland werkt aan een kwaliteitsvol en belevingsvol wandelnetwerk. 
Met het succesvolle fi etsknooppuntennetwerk in het achterhoofd,  gaan wĳ  nu 
alle bestaande wandelroutes aaneenschakelen met behulp van knooppunten. 
De minister van toerisme maakte er 200.000 EUR voor vrĳ .

De fietsers kunnen binnenkort over de bomen het bos weer zien. “De vergunning is alvast ver-
leend”, zegt schepen Truyens -verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en Bosland – fier. Er 

kan dus verder werk gemaakt worden van een unieke fietsbeleving. Het 
pad stijgt geleidelijk tot een hoogte van 10 meter en is 700 meter lang. De 
diameter van de brug is 100 meter. Een uitzonderlijk bouwwerk in de omge-
ving dus. Verschillende overheden besteden er samen 2, 2 miljoen EUR aan.
“Fietsen in de Bomen is een stevige aanzet voor de invulling van 
de hoofdpoort Pijnven. Met een nieuw ruimtelijk uitvoerings-
plan brengen wij alles in gereedheid om nieuwe toeristische ini-
tiatieven te verwelkomen in het Grootste Bos van Vlaanderen.”

In Den Brand krĳ gt ook een natuurlĳ ke make-over. Het oorspronkelĳ ke landschap van stuif-
duinen wordt er uitgebreid en zal op termĳ n een plaatje zĳ n waar u naar hartenlust van kunt ge-
nieten. De noodzakelĳ ke werken zĳ n in volle gang om er een ander natuurlĳ k decor te scheppen. 

Tot slot kan ook de TV-kĳ ker van Bosland genieten. Afgelopen zomer draaiden de camera’s 
in Bosland voor de opnames van Gina & Chantal, een tiendelige fi ctiereeks voor VTM met 
Tine Embrechts en Nathalie Meskens in de hoofdrollen. Natuurlĳ k hopen we hiermee de aan-
dacht van toeristen  te prikkelen, zodat ook zĳ  zin hebben om Bosland te gaan verkennen.
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De verbouwing van de hoofdbiblio-
theek in Eksel is op kruissnelheid ge-
komen. “In de toekomst zal de volle-
dige collectie voor zowel onze jeugd 

als volwassenen daar terug te vinden 
zĳ n.” zegt schepen Jan Vangenechten.

Ondertussen is in Hechtel de bouwput van het 
Huis van het Kind bĳ na klaar en zullen de wer-
ken boven het maaiveld binnenkort starten. Wĳ  
vinden het belangrĳ k dat de kinderopvang er 
centraal wordt georganiseerd voor de deelge-
meente Hechtel. Zo kunnen we in de toekomst 
meer comfort bieden, zoals het aanpassen van de openingsuren. We willen van het Huis van het 
Kind veel meer dan alleen een kinderopvang maken. Met onze projecten zorgen we ervoor dat al-
les wat kinderen en jeugd aanbelangt ondergebracht kan worden op deze fonkelnieuwe locatie. 

Zo zal de jeugdbibliotheek ook een plaatsje krĳ gen in het Huis van het Kind. We willen dat het aan-
bod voor de jeugd in beide deelgemeenten behouden wordt, zodat jongeren nog steeds in hun eigen 
dorpskern naar de bibliotheek kunnen. Dit betekent dat iedereen tot 18 jaar zowel in Hechtel als 
in Eksel een aanbod op maat terug zal kunnen vinden. Bovendien zullen we de openingsuren 
aanpassen aan de agenda’s van de jeugd: openingsuren na schooltĳ d. Daarnaast willen we ook 
inzetten op de scholen in onze gemeente. Zĳ  zĳ n meer dan welkom in de verschillende vestigingen 
om de leesbeleving van de leerlingen zo goed mogelĳ k te stimuleren.  In de Jeugdbib zal er ook 
een polyvalente zaal komen die voor allerlei activiteiten gebruikt kan worden. Denk maar aan het 
succesverhaal van het ‘Elfenuurtje’. Dit gaan we in onze nieuwe bibliotheken zeker verder uitbouwen. 

Wĳ  willen meer mensen de fi ets op. De fi ets moet hét 
vervoersmiddel bĳ  uitstek worden. Daarvoor moeten we 
natuurlĳ k onze infrastructuur optimaal aanpassen. Als 
CD&V zetten we daarom maximaal in op vrĳ liggende 
fi etspaden die het veiligheidsgevoel bĳ  de fi etser 
doen verhogen. Plannen voor een veilig fi etspad op 
het traject van de N747 van Eksel over Kleine-Bro-
gel tot in Kaulille liggen al een tĳ dje klaar. Voor het 
verbreden van het openbaar domein van deze gewest-
weg moesten in Brussel allereerst de 
nodige middelen worden vrĳ gemaakt. 
De Vlaamse minister van Mobiliteit 
gaf daarvoor recent groen licht. Er 
komt dus schot in de zaak. Al zal het 
nog een tĳ d duren vooraleer er een 

schop de grond in gaat. Over een af-
stand van 6,5 kilometer liggen immers 213 percelen waarvan een stukje moet wor-
den overgekocht door het Vlaams Gewest. Wĳ  volgen het dossier graag voor u op.
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