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Integratie gemeente & OCMW
Wĳ  willen een optimale dienstverlening voor 
alle inwoners van Hechtel-Eksel. Een over-
zichtelĳ ke website en sociale media waar-
mee we kort op de bal spelen om informatie 
te verstrekken, dragen daar alvast aan bĳ . 

Toch blĳ ft het een bekommernis om de dienstver-
lening nog te verbeteren. Daarom zĳ n wĳ  begon-
nen met een traject uit te tekenen om OCMW en 
gemeente op korte en middellange termĳ n nog 
beter te laten samenwerken en zelfs in elkaar 
te verweven. Dat is niet alleen nodig omdat de 
hogere overheid erop aandringt, maar ook om-
dat wĳ  geloven dat het dan voor u doorzichtiger 
en gemakkelĳ ker wordt. Trouwens nu al maakt 
Tony Baselet als ocmw-voorzitter deel uit van 
het schepencollege en heeft hĳ  ook “gemeente-

lĳ ke” bevoegdheden, zoals het seniorenbeleid.
Het resultaat van de integratie moet zĳ n dat 
de inwoners van onze gemeente op één plaats 
hun vraag kunnen stellen, waarna ze doorver-
wezen worden naar de juiste persoon of dienst. 
Op die manier willen we dus medewerkers die 
voor u nog beter gaan samenwerken, waar-
door u sneller op de juiste plek terechtkomt.  Als 
CD&V willen wĳ  ervoor gaan om het nog beter 
te doen, met een aangepaste en toegankelĳ ke 
huisvesting voor ons personeel en onze inwoners.

Onze bibliotheek in een nieuw kleedje

Heeft u ons wandelnetwerk al uitgeprobeerd?

Gina en Chantal bĳ  ons op bezoek

Nieuwe servicefl ats voor onze inwoners

Lezen, leren, informeren, kunst en cultuur, ont-
moeting en debat: daar draait het in de bi-
bliotheek om! Ook in het digitale tĳ dperk biedt 
onze bib inspiratie voor lezen en literatuur. De 
bibliotheek van de toekomst draait nog meer 
rondom mensen, ontmoetingen en ervarin-
gen. Om dat voor u mogelĳ k te maken, willen 
wĳ  met CD&V bouwen aan een vernieuwd en 
mooi knooppunt van kennis, contact en cultuur.

Het netwerk van knooppunten voor fi etsers is 
een Limburgse uitvinding. Nog steeds is dat 
onze grootste toeristische troef, ook in onze ge-
meente. Onze prachtige natuur biedt heel wat 
moois voor wandelaars die op zoek zĳ n naar de 
rust en schoonheid van de natuur. Bĳ  Bosland 
vroegen we ons daarom af: “Waarom gaan 
we dan niet wandelen via knooppunten?” Dat 
idee was zo veelbelovend dat de regering ons 
alvast een subsidie van € 205.000 toekende. 
Wĳ  gaan graag met u op stap om nog meer 
magnifi eke plekjes in het groen te ontdekken!

De schitterende landschappen en unieke natuur 
in Bosland zĳ n ook de TV-makers van VTM niet 
ontgaan. Zo vormt Bosland het decor van ‘Gina 
en Chantal’, een nieuwe tiendelige reeks met on-
der andere Nathalie Meskens, Tine Embrechts en 
Tania Kloek. Wĳ  zĳ n alvast erg fi er dat de serie 
een prachtig stuk van onze gemeente in beeld 
brengt. We hopen dat de reeks veel wandelaars 
en fi etsers prikkelt, zodat ze sneller hun weg vin-
den naar de prachtige omgeving van Bosland.

Als u een dagje ouder bent, wilt u natuur-
lĳ k heel graag blĳ ven wonen in Hechtel-Eksel. 
Daarom zĳ n er aangepaste woonvormen no-
dig. Wĳ  als CD&V werken dan ook graag mee, 
vanuit een uitgeschreven visie op het senioren-
beleid, aan de bouw van servicefl ats in Hech-
tel (bĳ  de Schans) en in Eksel (bĳ  WZC De 
Boogerd). Zo komen we tegemoet aan de stĳ -
gende vraag naar servicefl ats voor personen 
die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
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Wĳ  zĳ n er overal voor u!

Wilt u zich graag lokaal engageren? 
Versterkt u graag onze partĳ  als CD&V-
lid? 
Neem gerust contact op met onze voorzitter, 
Peter Timmermans. Hĳ  komt graag bĳ  u langs 
om u te helpen met uw lidmaatschap. 

pet.timmermans@gmail.com
0473/22.58.72

BRECHT DECKERS (23)

• 23 jaar
• KFC Eksel
• Imago
• vissen
• student accountmanager 

PXL Hasselt

Als lokale JONG-
CD&V-voorzitter heb ik 

de fakkel overgenomen van Dieter Jan-
nis (26). Ik wil hem bedanken voor zĳ n fan-
tastische inzet voor onze jongerenafdeling. 
Mĳ n grootste doel is het ledenaantal doen groei-
en door zinvolle activiteiten te organiseren. Dat 
kan gaan van een leuke spelletjesavond tot een 
infoavond over samenwonen of ondernemen. 
Het is namelĳ k belangrĳ k dat iedereen goed 
geïnformeerd is en weet waarop hĳ /zĳ  recht 
heeft. Daarom wil ik mĳ n oren en ogen graag 
openhouden om via de politieke weg kansen 
te bieden aan onze jongeren. Betaalbaar wo-
nen in eigen gemeente, werken en ontspannen 
in eigen gemeente, startende jonge onderne-
mers steunen ... behoren  dan ook tot enkele 
pĳ lers waaronder ik mĳ n schouders wil zetten.

Inge(47) in de gemeenteraad

Tĳ dens de vorige legislatuur heb ik me met hart 
en ziel ingezet voor de lokale economie en 

het toerisme. Ik krĳ g nu de kans om dat 
weer te doen. In mĳ n B&B De Paenhoe-
ve zie ik hoe toeristen steeds enthou-
siast naar onze gemeente komen en 
terugkeren. Hun verwondering en be-
wondering geeft me een bĳ zonder fi jn 

gevoel. De Denen omschrĳ ven het als 
Hygge. Graag 
breng ik jullie, 
de inwoners van 
Hechte l -Ekse l , 
voor de komende 
jaren een beetje 
meer Hygge…

Jan (52) in het schepencollege

Vanaf nu zetel ik voor u als schepen in onze 
schónne gemint. Ik ben dan ook enorm fi er dat 
ik de fakkel van Evy Rutten mag overnemen. 
Liefst van al werk ik samen met onze inwoners, 
organiseer ik graag en houd ik ervan om zaken in 
beweging te krĳ gen. Ik zal dan ook mĳ n uiterste 
best doen om een goede schepen voor u en onze 
gemeente te zĳ n. Hetgeen mĳ  aanspreekt in mĳ n 
bevoegdheden(cultuur, onderwĳ s, gezondheids-
zorg, bibliotheekwezen, beleid 
voor mensen met een beper-
king en communicatie) is dat 
ze allemaal iets te maken 
hebben met mensen zoals u 
en ik. Mĳ n thema’s kunnen 
in onze gemeente voor meer 
verbondenheid zorgen om zo 
tot een beter ‘WĲ ’ te komen. 

‘Schónne Mins-award’ voor fami-
lie Vaesen

Vrĳ willigerswerk is immens waardevol en bo-
vendien onbetaalbaar. We zĳ n dan ook blĳ  dat 
onze gemeente zoveel vrĳ willige handen telt.

Met de ‘Schónne Mins-award’ zetten we elk 
jaar iemand in de bloemetjes die een inspire-
rende rol vervult in onze gemeente. Vorig jaar 
waren dat Werner Ulenaers en Veronique Chef.

Ook Alfons (Fons), Albert (Bèr) en Tony Vaesen zĳ n 
van onschatbare waarde voor het verenigings-
leven in Hechtel-Eksel. Iedereen is vervangbaar. 
Dat wordt toch gezegd, maar dat dat niet zon-
der meer klopt bewĳ zen de gebroeders Vaesen. 
Ze vervullen een onvervangbaar grote rol in 
vele verenigingen: Bèr in het voetbal, Fons 
in de Harmonie, de witvisclub en de politie-
hondenschool, Tony op de atletiekpiste… Het 
zĳ n stuk voor stuk schone warme mensen!

Ook Jean Vaesen () werd gehuldigd. Hĳ  
was erg actief bĳ  de KWB van Hechtel. Zĳ n 
dochter Kelly nam mee de prĳ s in ontvangst.

zorg, bibliotheekwezen, beleid zorg, bibliotheekwezen, beleid 

Samen bouwen aan de toekomst ... 

De Vlaamse woonmarkt is voortdurend in 
beweging. Bouwgronden worden almaar 
duurder en schaarser. Om hier actief op 
in te spelen, wil onze gemeente een tien-
tal kavels aanbieden via een toewĳ zings-
reglement. Die kavels liggen in De Locht.

“Wĳ  willen onze (toekomstige) inwoners onder-

steunen bĳ  het realiseren van hun bouwplan-
nen”, vertelt onze schepen voor ruimtelĳ ke or-
dening Raf Truyens. Speciale aandacht gaat 
uit naar mensen die moeilĳ ker hun weg vinden 
op de hedendaagse woonmarkt. Hierbĳ  den-
ken wĳ  bĳ voorbeeld aan mensen zonder eigen-
dom, personen met een laag gezinsinkomen, 
grote gezinnen, personen met een handicap ...

Daarnaast willen we ook nieuwe woonvormen 
promoten. Die kunnen heel divers zĳ n, gaande 
van woningen voor nieuw samengestelde gezin-
nen tot zorg- of kangoeroewoningen. Zo werd 
bĳ voorbeeld in het puntensysteem voorzien dat 
kinderen die hun ouders in huis nemen (of an-
dersom) hiervoor beloond worden. Ook personen 
die reeds in Hechtel-Eksel gewoond hebben en 
wensen terug te keren, ontvangen extra punten.

De projectoproep volgt binnenkort. Samen 
met u bekĳ ken we graag wat mogelĳ k is.

Carmen (25) in het Vlaams 
Parlement

“Als het leven je kansen geeft, dan moet je ze 
grĳ pen.” Niet enkel een mooie leuze, maar voor 
mĳ  ook realiteit. Zo heb ik het afgelopen jaar het 
onderwĳ s verlaten en ben ik als parlementair 
medewerkster van Vlaams Volksvertegenwoor-
diger Lode Ceyssens begonnen. Elke dag een 
persoverzicht maken, persberichten schrĳ ven, 
rondleidingen op maat geven, dossiers als de 
Noord-Zuidverbinding, het Spartacusproject, de 
everzwĳ nenproblematiek en de rĳ opleiding opvol-
gen ... Geen dag is hetzelfde en dat maakt mĳ n 
job dan ook zo boeiend! Het fi jnste is dat ik een 
netwerk kan opbouwen waardoor ik mensen zo-
als u, op lokaal niveau, snel een antwoord kan ge-
ven of naar de juiste persoon kan doorverwĳ zen.

Carmen (25) in het Vlaams Carmen (25) in het Vlaams 
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