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Minister Vandeurzen erkent Huis van het Kind

CD&V reikt derde Schonne Mins-award uit aan oudercomités

20 april - 18u30 Bedrĳ fsbezoek ‘De Meulen’
   alle leden* zĳ n welkom
3 juni - 10u30 Inhuldiging Geboorteboom 2017
   Lagere school De Viejool
14 juni - 17u00 Afterworkparty
   B&B De Paenhoeve
26 augustus  Pastadag 
   De Schans 

ACTIVITEITENKALENDER

Dit jaar reikte CD&V de derde Schonne Mins-award 
uit aan de oudercomités van alle lagere scholen 
in onze gemeente. Oudercomités bouwen immers 
bruggen en proberen iedereen bĳ  de school te be-
trekken. Het zĳ n verenigingen door ouders en voor 
alle ouders en kinderen van de school. Die comités 
zĳ n echt wel noodzakelĳ k, omdat een school een 
heleboel noden heeft die omwille van budgettai-
re redenen niet altĳ d vervuld kunnen worden. De 
activiteiten die de oudercomités op poten zetten, 
zoals een quiz, een halloweentocht, een ontbĳ t, ... 
zorgen dan ook voor de extra ondersteuning die 
de school nodig heeft. Tegelĳ kertĳ d organiseren de 
ouders activiteiten die mensen bĳ  elkaar brengen, 
iets wat we als CD&V hoog in het vaandel dragen.

Karen Kerkhofs neemt u 
mee op > > de weg vooruit 
Op de jaarlĳ kse nieuwjaarsreceptie kondigden we 
aan dat Karen Kerkhhofs (39) dit jaar onze CD&V-lĳ st 
zal trekken. In deze opdracht wordt ze voluit gesteund 
door onze schepenen Raf Truyens en Jan Vangen-
echten en door onze OCMW-voorzitter Tony Baselet. 

Aan politiek doen, is nieuw voor Karen, maar het huis is haar 
bekend vanuit haar verleden als werknemer van het OCMW. 
Ook is Karen een van de trekkers van de jaarlĳ kse braderie in 
Eksel. Mensen samenbrengen is het mooiste wat er is, vindt 
Karen. Vandaar dat CD&V voor haar een bewuste keuze 
is. Karen heeft oog voor iedereen in de samenleving en wil 
dat iedereen de trein kan opstappen als die voorbĳ  komt.

Van deure tot deure, van straet tot straet ...  

Voor wie de geschiedenis van de Teuten kent, zal de quo-
te ‘van deure tot deure, van straet tot straet, van dorp tot 
dorp’ welbekend in de oren klinken. Deze keer zĳ n het 
echter niet de Teuten die met hun waren langs de Hech-
tel-Ekselse huizen trekken, maar wel onze voltallige ploeg 
van CD&V Hechtel-Eksel. In het kader van de aanko-

Wie is Karen Kerkhofs?
• 39 jaar
• getrouwd met Rob Vinken
• mama van Sofi e en Seppe
• Marktplein 17 deelgemeente  Eksel
• personeelsdirecteur in Sint-Oda
• enthousiast en spontaan
• oog voor iedereen

mende gemeenteraadsverkiezingen komen we graag naar de mening van onze inwoners polsen.  

Als CD&V willen we weten wat ECHT belangrĳ k is voor onze inwoners. Wat zĳ n de aandachtspun-
ten? Wat moet er behouden blĳ ven? Wat kan anders? Waar liggen onze uitdagingen? Onze inwo-
ners hebben ongetwĳ feld een mening en wĳ  zouden die graag kennen. We gaan van deur tot 
deur. De antwoorden zullen anoniem worden behandeld en op een goeie tien minuten zĳ n we 
door de enquête heen. De resultaten van de enquêtes zullen we verwerken in ons verkiezingspro-
gramma, waardoor het programma  samengesteld wordt samen met alle Hechtel-Ekselaren.

Zĳ n we bĳ  u niet aan de deur geweest 
en neemt u ook graag deel aan onze 
enquête? 
Geef gerust een seintje via 
cdenv3940@gmail.com of via:
Karen  0476/ 86 96 86
Raf  0479/ 49 06 69
Peter  0473/ 22 58 72

Als CD&V vinden we het belangrĳ k dat (toekom-
stige) gezinnen goed ondersteund worden. Er 
zĳ n vandaag al een heleboel instanties die zich 
hiervoor inzetten. Minister Vandeurzen wil met 
de Huizen van het Kind die krachten bundelen 
zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.

De Huizen van het Kind zetten in op de gezond-
heid en het welbevinden van kinderen en jonge-
ren, hun ouders en eventuele opvoeders. Ook in 
onze gemeente komt er zo’n Huis van het Kind.
Hier kunnen gezinnen met al hun vragen te-
recht. Een Huis van het Kind is er voor iedereen, 
in verhouding tot wat men nodig heeft. Voor 
de een is dat veel, voor de ander wat minder.  
De deuren zullen binnenkort alleszins wagen-
wĳ d openstaan en dat is wat voor CD&V telt.

* Wilt u graag lid worden? 
Wĳ  helpen u graag persoonlĳ k verder. Geef gerust een 
seintje via cdenv3940@gmail.com of via 0473/ 22 58 72.
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Het provinciebestuur schenkt onze gemeente bĳ na €18.000 voor een nieuw pro-
ject in Resterheide: ‘Resterbĳ , kansen voor wilde bĳ en op de Resterheide’. 

De Resterheide op de grens tussen Hechtel-Eksel en Peer is een gekend wandel- en natuurgebied 
met de Begĳ nenvĳ vers als centrale ontmoetingsplek voor recreanten. De mooie natuur en een pri-
ma gidsenwerking oogsten veel belangstelling. Elk jaar komen er meer dan duizend leerlingen op 
bezoek. Bovendien tikt de wandelteller van het Regionaal Landschap Lage Kempen af op meer dan 
20.000 wandelaars per jaar voor het gebied. Met de toetreding van Peer tot Bosland zal de Res-

terheide zeker een regionale uitstraling krĳ gen.
Dit jaar willen we meer kansen geven aan wil-
de bĳ en en andere insecten. Daarom zullen 
we hier twee bĳ enhotels huisvesten.  Niet alleen 
onze scholen zullen hieraan een bĳ drage leveren, 
ook Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, 
de Witvisclub, de Landbouwraad van Peer en 
de Milieuraad zullen opnieuw de handen uit de 
mouwen steken. Het project klinkt voor de gede-
puteerde voor natuur als muziek in de oren. Die 
keurde een subsidie van bĳ na €18.000 goed.

Resterheide: to bee or not to bee

Onze gemeente sloot zich aan bĳ  de zogenaamde statiegeldalliantie. Samen 
met heel wat organisaties laten wĳ  daarmee aan de regering horen dat wĳ  

vóór statiegeld op blikjes en plastic fl essen zĳ n.

Al jaren binden wĳ  de strĳ d aan tegen het zwerf-
vuil in de gemeente. De personeelsleden van de ge-
meente steken veel tĳ d en energie in het opruimen 
van zwerfvuil langs onze straten. Ook de Zwerfvui-
lActieDienst (ZAD), ruimt elke eerste zaterdag van 
de maand een buurt in onze gemeente op. Dat kun-
nen wĳ  als CD&V alleen maar toejuichen. We zĳ n al 
die vrĳ willige handen dan ook ontzettend dankbaar.

En toch lĳ ken die acties jammer genoeg  niet altĳ d te helpen. Daar-
om voeren we ook actie voor het invoeren van statiegeld. “Door 
statiegeld in te voeren, kan je het zwerfvuil terugbrengen met 
40%. Dat loont de moeite, want wat toch op de grond wordt ge-
gooid, wordt door andere mensen opgeraapt. Die mensen wor-
den dan beloond, want zĳ  ontvangen het statiegeld.” zegt onze 
schepen Raf Truyens die ook ondervoorzitter is bĳ  Limburg.net.

Het opruimen van afval kost de belastingbetaler van-
daag maar liefst meer dan 155 miljoen euro, en dan spre-
ken we nog niet eens over de schade voor het milieu.
Wĳ  vinden dus dat er dringend iets moet gebeu-
ren en scharen ons achter het voorstel om statie-
geld in te voeren.        

CD&V Hechtel-Eksel is voor statiegeld

De kampioenen van Hechtel-Eksel werden onlangs in de bloemetjes gezet op 
een geslaagd event in de sporthal. Daar werd ook even een tip van sluier opge-
licht rond nieuwe plannen die wĳ  vandaag voorbereiden rond sport en recreatie.

Samen met heel wat overheden, organisaties en verenigingen werken we intensief aan een 
nieuw ruimtelĳ k uitvoeringsplan voor toerisme, recreatie en sport in Hechtel-Eksel. 
Het opmaken van zo’n plan kost maanden tĳ d, maar dan kunnen we wel echt iets moois doen. 

Zo scheppen we nieuwe kansen voor Bosland. Het gebied rond de huidige parking van het 
Pĳ nven wordt ingericht als hoofdpoort van Bosland met de Treehouse en ‘Fietsen in de Bomen’ 
als trekpleisters. Ondernemers zullen hier verder kunnen investeren in spel en avontuur, in beleving rond 
natuur of in bĳ zondere overnachtingsmogelĳ kheden, zodat wĳ  nog meer kunnen genieten van het bos.

Eurostadion in Hechtel-Eksel? 

Dat voetbal zowel in Hechtel als in Eksel leeft, hoeven we u niet meer te vertellen. Beide clubs 
hebben een groot ledenaantal en de derby’s lokken telkens massa’s volk. Het plan dat we zul-

len voorleggen, zal ook de basis leggen voor de vernieu-
wing van de infrastructuur van beide voetbalclubs. Op 
de site in Eksel denkt de tennisclub intussen na over indoor 
uitbreidingsplannen en organiseert de ruiterclub zĳ n ver-
huis naar de overzĳ de van de Dennenstraat. Tot slot is er ook 
aandacht voor Hondenschool De Woef op ‘t Musschennest. 

Spelen in het groen 

Het Vakantiepatronaat kan zich ook prachtig verankeren op zĳ n huidige plek te-
gen de rand van de duinen in ‘In den Brand’. Spelen in het groen is daar reuzeplezant!
Ten slotte krĳ gt de visie rond de sport- en recreatiezone ‘De Hoef’ vaste vorm in het plan. De 
Chiro geeft het voorbeeld door het bouwen van nieuwe lokalen met bivakmogelĳ kheden. La-
ter dit jaar zal ook de heraanleg van parkeerplaatsen en wegen volgen. Onze schepen van 
Ruimtelĳ ke Ordening Raf Truyens werkt hard om de kaarten voor onze gemeente mooi te leggen 
voor zowel toeristen als recreanten als sporters. Binnenkort kan iedereen de nieuwe plannen in-
kĳ ken en eventuele suggesties doen. Zo maken we samen onze gemeente klaar voor de toekomst. 

Nieuwe sport- en recreatieplannen op tafel!
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