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VOOR U!
U bent met 23.103

Scherpenheuvel-Zichem verder uitbouwen tot een stad met uitstraling waar 
iedere inwoner zich goed voelt en kan rekenen op een correcte en kwaliteitsvolle 
dienstverlening, daar gaat het om. 

De CD&V vormde in uw stad de afgelopen zes jaar een stevig en hecht blok waar 
gezonde samenwerking en respect voor ieders inbreng geen ijdele begrippen 
zijn. Ondanks de moeilijke financiële periode die achter ons ligt, kon het 
verkiezingsprogramma van 2012 grotendeels uitgevoerd worden.

CD&V gaat voor een veilig, warm, leefbaar en bruisend Scherpenheuvel-
Zichem waar het goed is om te leven, te werken en zich te ontspannen. 
Dat vraagt om een beleid dat ten dienste staat van U als inwoners, 
organisaties, verenigingen en ondernemers. We zijn er VOOR U!

Het CD&V-programma bouwt verder op het beleid van de voorbije jaren en 
vermeldt de actiepunten waarrond mits uw steun wordt verder gegaan. 

Bovendien vindt u per kern zowel de projecten die de voorbije 
zes jaar werden gerealiseerd als die ik de komende zes jaar 
voor u plan.

Een hele weg is afgelegd, maar het werk is nooit af. Ik ben 
pas tevreden als u allen fier bent op uw stad.

Beste inwoner,  dank voor uw belangstelling en 
vertrouwen. Mijn ploeg en ik hopen  op u te kunnen 
rekenen.

Uw burgemeester,

Manu CLAES
Lijsttrekker CD&V

ZICHEM

• invoering zone 30 in het centrum 
• riolerings- en wegeniswerken Steenweg op Diest
• nieuw ontmoetingscentrum De Hemmekes, inclusief omgevingswerken en parking
• afwerking van de bovenverdieping van de kleuterschool op Ter Elzen 
• ontsluiting, beheer en openstellen van de vernieuwde Maagdentoren
• jeugdatelier ’t Kadolleke gehuisvest in De Hemmekes
• dakkoepel in turnzaal Oranjestraat voor turnclub THOR 
• sociale huisvesting: 5 sociale wooneenheden ‘Wijk de Stad’, 2 sociale 

huurappartementen Markt 20
• speeltuigen aan De Hemmekes
• aanlegplaats voor kajaks ‘Zichem Haven’ en boot (platbodem) als 

picknickplaats aan De Hemmekes
• erosiebestrijding Kwalijkstraat: tijdelijke strobalendam in afwachting van 

opvangbekken

SCHERPENHEUVEL- ZICHEM

AVERBODE

• nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang langs 
Westelsebaan  

• riolering en wegenis in de Bredestraat en  
Tussenstraat 

• nieuwe lokalen in opbouw voor scouts en andere 
verenigingen

• fanfare voorlopig gehuisvest in de zaal van de 
bibliotheek

• project Poort Averbode: heraanleg Abdijplein, Dreef en 
Kroningsdreef (abdij), parking aan Het Moment

• zelfuitleenbalie in de bib en inleversluis
• project ‘studeren in de bib’
• oversteekplaats Herseltsebaan ter hoogte van
 Het Moment 
• voetpaden en parkeerstrook langs gedeelte van de 

Westelsebaan
• petanqueterreinen achter de bib en aan de sporthal

KEIBERG

• vernieuwing van de oude vleugel van de lagere 
school 

• renovatie van de kleuterschool: energieneutraal 
gebouw met warmtepomp, LED-lampen, 
zonnepanelen 

• aanleg van 10 parkeerplaatsen achter Den 
Caybergh

• wegenis en riolering IJsbergstaat fase 1: 
Lobbensestraat tot Leengoedhol

• knip in Vossekotstraat tussen Tiensestraat en 
Vosselaar

• afbakening bebouwde kom
• verlenging huurovereenkomst speelterrein voor  

KLJ achter Den Caybergh

MESSELBROEK

• riolering en wegdek (inclusief fietspaden en 
verkeersremmers) in Pannestraat en Tieltsebaan

• riolering en wegdek Brielstraat -Hammekenssstraat-
Eikeveldstraat-Testeltsebaan tot aan Pelgrimsstraat

• fietssuggestiestroken langs Eikeveldstraat 
• speeltuigen naast De Keyt
• vernieuwen kerkhofmuur
• afbakening bebouwde kom
• nieuwe brug over de Laerbeek

OKSELAAR

• nieuw wegdek en riolering : Hoornblaas (inclusief fietspaden), Reppelsebaan, 
Tessenderlobaan en Molenvijver  

• riolerings- en wegeniswerken Oude Baan
• afbakening bebouwde kom
• speeltuig naast Het Laer 
• 12 sociale huurwoningen in Oude Pastorie i.s.m. Diest Uitbreiding: 3 

appartementen in pastorie, 6 woningen naast pastorie en 3 woningen Pastoor 
Brissacstraat

SCHERPENHEUVEL-KAGGEVINNE

• uitbreiding zones voor kort parkeren (blauwe zone) in het centrum, 
lang parkeren op randparkings

• zone 30 in het centrum
• riolering en wegdek Valleistraat
• vernieuwing verlengde Zuidervest (Tiaberg)
• erosiebestrijdingsplan: aanpak knelpunten Rootstraat en 

Bisschoppenhoflaan (fase1)
• project ‘Stenen Molen’: bouw van 31 sociale huurwoningen en 11 

koopwoningen i.s.m. Diest Uitbreiding en SWAL 
• speeltuig naast GC Den Egger
• petanqueterrein aan GC Den Egger

SCHOONDERBUKEN

• Familieheem: in beheer van stad en gedeeltelijke 
renovatie

• noodwoning op bovenverdieping pastorij
• herinrichting van het kruispunt Schransstraat met 

de Hoensberg en de Schoonderbukenweg (Vlaams 
Gewest)

• riolering Miskruis-Houwaartstraat, afkoppeling 
Marcel Zeelmaekersstraat 

• Groenhoef: 16 studio’s voor personen met niet 
aangeboren hersenletsel en dagcentrum voor 25 
personen door VZW Stijn op gronden van het OCMW

TESTELT-TER HOEVE

• vernieuwing en aanpassing Den Hulst, inclusief 
vernieuwde parking

• huisvesting Academie Beeldende Kunst in Den Hulst
• nieuwe stockageruimte voor de chirolokalen op Ter 

Hoeve 
• vernieuwen kerkhofmuur

WAT WE U VORIGE KEER  
BELOOFDEN EN HEBBEN 

UITGEVOERD



HET CD&V- 
PROGRAMMA  

VOOR U

Scherpenheuvel-Zichem is een groene stad. Het onderhoud van groenvoorzieningen kan echter nog beter. 
Naast eigen personeel wordt nog meer een beroep gedaan op sociale economie bedrijven (De Vlaspit, IGO…). 

Na de forse investeringen voor de grondige vernieuwing van alle kernen van uw stad in de voorbije 
legislaturen, dient er verder geïnvesteerd in opfrissing en verfraaiing door het plaatsen van kunst op 
openbaar domein, evenals onderhoud van de infrastructuur (riolering, wegdek, voet- en fietspaden) 

en groenvoorzieningen. Het openstellen van landbouw-en wandelwegen en de bewegwijzering (trage 
wegennetwerk) ervan blijft een belangrijk actiepunt. 

Manu CLAES
LIJSTTREKKER

“Ik ga voor een veilige, warme, leef-
bare en bruisende stad, waar het 
goed is om te leven, te werken  
en zich te ontspannen.”

Manu

Lieve RENDERS
2DE PLAATS

“De toekomst  
houdt mij wakker!” Lieve “Een harde werker met oog 

voor iedereen, jong en oud.”

Koen

(*) Officiële cijfers Vlaams Gewest, ook elders

Meer groen is zeker aan de orde. Het centrum 
van Scherpenheuvel kende de jongste tijd een 

belangrijke uitbreiding inzake woongelegenheden. 
De aanleg van een stadspark met diverse 

functies (speeltuin, outdoor fitnesstoestellen, 
hondenlosloopweide) dient op stapel gezet.

Het voorkomen van wateroverlast blijft ook de volgende 
jaren een bekommernis. De knelpunten uit het 

erosiebestrijdingsplan worden verder aangepakt om 
modderstromen te voorkomen i.s.m. de landbouwers.

Op het openbaar domein worden op plaatsen 
waar nodig bijkomende vuilbakken en 

hondenpoepvuilbakken geplaatst. Er moet nagegaan 
worden waar kleinschalige hondenlosloopweiden 

kunnen ingeplant worden.

Sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil worden kordaat aangepakt. Naast preventie en sensibilisering is 
er het repressieve luik: overtreders krijgen naast de GAS-boete, de rekening van de opruim- en stortkosten 
gepresenteerd. 

De invoering van de roze huisvuilzak waarbij zachte plastics apart gesorteerd worden, versterkt nog de daling 
van de restfractie die door uw sorteergedrag al flink is afgenomen. Ter beschikking stellen van luierzakken of een 
andere tegemoetkoming aan gezinnen met jonge kinderen wordt uitgewerkt. 

Ander speerpunt van het milieubeleid vormen de energiemaatregelen in het kader van het afsluiten van de 
Burgemeestersconvenant (CO2-reductie met 20% tegen 2020) teneinde de klimaatopwarming tegen te gaan. De 
eerste windmolen op het grondgebied van uw stad moet mee helpen de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. 
Uw stad geeft het goede voorbeeld door voor het eigen patrimonium aandacht te besteden aan rationeel 
energiegebruik.

Er worden zonnepanelen geplaatst op een aantal openbare gebouwen hetzij in eigen  
beheer hetzij in samenwerking met een nog op te richten energiecoöperatie met  
burgerparticipatie. Zo wordt geïnvesteerd in lokale hernieuwbare energie.

LEEFBARE STAD

88 % van onze inwoners woont graag in 
Scherpenheuvel-Zichem. 85 % is tevreden 
met de natuur- en groenvoorzieningen.(*)

Er komen bijkomende elektrische laadpalen voor auto’s naast de vier reeds bestaande aan Den Egger en 
tegenover de kerk van Zichem evenals extra oplaadpunten voor fietsen. 

Het doven van de straatlampen om energie (en ook kosten) te besparen en C02 te verminderen is een tijdelijke 
maatregel. De straatlampen worden vervangen door LED-verlichting. De LED-lampen kunnen gedimd worden 
tijdens de nacht en doven dus niet volledig. 

Verder moeten we onze inwoners bewust maken van hun energieverbruik en hen informeren over de 
mogelijkheden om dit te verminderen. 
Via het woonloket ‘Wonen aan de Demer’ worden inwoners aangezet tot duurzaam, ecologisch en 
energiebewust wonen. Er wordt de mogelijkheid geboden tot samen aankopen (isolatie, zonnepanelen…). 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt geüpdatet in functie van wonen en ruimte voor het plaatselijk 
ondernemen met voorstellen voor een bijkomend bedrijventerrein, ook voor herlocalisatie van het stadsmagazijn. 
De uitvoering van het bedrijventerrein, zoals goedgekeurd in het GRUP Schuttersveld, waartegen een beroep 
loopt bij de Raad van State, is hierbij belangrijk.

De stedenbouwkundige verordening voor de site rond de basiliek wordt toegepast. Handelsvestigingen mogen 
hier geen plaats ruimen voor woongelegenheden op het gelijkvloers.

Na afronding van de ruimingsacties werden onze begraafplaatsen heringericht tot begraafparken met meer 
groen (gras en beplanting) en ruimte om te wandelen. Het werden ontmoetingsplaatsen waar rust en sereniteit 
overheersen met behoud van het respect voor uw geliefden. De acht kerkhoven werden ook voorzien van 
een sterrenweide en een herdenkingszuil. Degelijk en regelmatig onderhoud (onkruidbestrijdingsmiddelen zijn 
verboden), blijft een belangrijk aandachtspunt.

• 59 jaar  
• gehuwd met Karolien Belmans 
• vader van Jef en Corneel 
• burgemeester- 

provincieraadslid 
• fractieleider CD&V in  

de provincieraad 
• 3e plaats CD&V-lijst  

provincie

• 59 jaar • Scherpenheuvel 
• gehuwd met André Claes 
• mama van Kathleen en Peter 
• oma van Staf, Rik en Mirtha 
• eerste schepen: bevolking,  

toerisme,landbouw,  
ontwikkelingssamenwerking, 
dierenwelzijn 

• zaakvoerder Aveve
• zus van zuster Marleen

• 34 jaar • Keiberg 
• samenwonend met Inge Ilands 
• gemeenteraadslid
• voorzitter Jong CD&V 
• bestuurder O.met NV 
• voorzitter visclub De Suskes 
• lid Hanekappers 
• lid Whiskyclub Caskers  

of Mullach

Koen VRANKEN
3DE PLAATS

Marie Jeanne HENDRICKX
4DE PLAATS

“Ik wil me verder inzetten voor het 
welzijn van elke inwoner in onze stad.”

Marie Jeanne

• 60 jaar • Messelbroek 
• gehuwd met Gaston Mattheus 
• moeder van Pieter-Jan en Diederik 
• OCMW-voorzitter en schepen  

van welzijn 
• maatschappelijk assistente van  

opleiding en stafmedewerker bij  
beweging.net (netwerk van  
CM, ACV, OKRA, SAMANA, 
 PASAR, KWB, FEMMA…)



CD&V gaat voor een bruisende stad, een plaats waar regelmatig iets te beleven valt, waar mensen graag naar 
toe komen! 
Toerisme en middenstand gaan hier hand in hand. De stad, handelaars en andere actoren werken samen. De 
omgeving van de basiliek is de plaats bij uitstek om kleinere evenementen te organiseren voor u en de talrijke 
bezoekers. Dit naar het voorbeeld van de succesvolle Streek en Fairtrade markt.
Geen groots opgezette manifestaties maar belevingsmomenten waarbij iedereen zich thuis voelt: oude spelen, 
vernissages, oldtimer meetings, modeshows, kleine optredens, straatmuzikanten,…

Met maar liefst vier carnavalstoeten op het grondgebied is Scherpenheuvel-Zichem een carnavalstad.  
En uw stad werd in 2017 uitgeroepen tot meest kermisvriendelijke van het land. 

Uw verenigingen met hun vele vrijwilligers bieden u kansen tot ontmoeting, ontspanning en vorming. 
Voor CD&V vormt het verenigingsleven de unieke  basis van verbondenheid tussen mensen. De bestaande 
ondersteuning voor verenigingen (o.a. via de uitleendienst) en subsidies moeten behouden blijven. Bij het 
organiseren van evenementen moet nagegaan worden of bepaalde retributies niet kunnen worden afgeschaft 
(bv. nadar).

Daarnaast is het belangrijk dat elke kern beschikt over een degelijke vergader- en ontmoetingsinfrastructuur. 
De voorbije periode ging de aandacht uit naar de vernieuwing en aanpassing van ontmoetingscentrum Den 
Hulst in Testelt en het Familieheem in Schoonderbuken. Ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem 
werd in gebruik genomen eind 2013. In Averbode is met de steun van de stad gestart met de bouw van het 
multifunctioneel scoutsheem, dat vanaf eind 2019 ook door de andere verenigingen kan gebruikt worden. 
De ontmoetingscentra beantwoorden aan uw behoefte want ze worden wel degelijk door u intensief gebruikt.  
Zo beloopt de bezettingsgraad van de Hemmekes en De Keyt tijdens het weekend respectievelijk 69% en 61%.  
     
 

BRUISENDE STAD Het kerkenplan met herbestemming of 
nevenbestemming van een aantal kerkgebouwen 
staat op stapel. In samenspraak met u, parochies, 
kerkfabrieken en verenigingen wordt dit verder bekeken 
in het licht van uw behoeften.

Uw initiatieven van inwoners om mensen op een  
positieve en zinvolle manier samen te 
brengen (buurtbarbecue, straatfeest...) worden  
verder aangemoedigd met buurtcheques. 

Het GC Den Egger heeft twaalf jaar succesvolle 
werking achter de rug. De verdere opvolging van het 
meerjarenplan inzake investeringen en programmering 
vormt een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

De Hagelandse Academie afdeling Beeldende Kunst kreeg een vaste stek in Den Hulst in Testelt. De afdeling Woord en Muziek kreeg 
eerder al een onderkomen in een nieuw gebouw naast Den Egger. Mede door deze verbeterde huisvesting wint het kunstonderwijs in onze 
stad aan aantrekkingskracht.

De vernieuwde en uitgebreide openbare bibliotheek in Averbode is voor u uitgegroeid tot centrum van informatie- en kennisuitwisseling, 
ontmoeting en vorming. Er is een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten. Samen met u gaan we verder op de ingeslagen weg.

Er is in uw stad zowel behoefte aan bijkomende ruimte om te sporten als om te spelen. Maar ook aan een groene long in Scherpenheuvel. 
De site van het vroegere zwembad aangevuld met de achterliggende gronden op de Eggersberg biedt de mogelijkheid voor een 
multifunctioneel park.
Nagegaan moet worden of hier ook nieuwe gebouwen voor sportbeoefening (turnen, zwemmen,… ) voorzien kunnen worden. Uitvoering 
is hier afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de stad en van de financiële inbreng van andere partners. De stad kan een 
bouwproject van dergelijke omvang niet alleen aan! Ook bovenlokale samenwerking is een optie.

Langs wandelpaden en joggingroutes worden voor u een aantal outdoor fitnesstoestellen geplaatst. Ook op uw vraag voor bijkomende 
petanqueterreinen wordt ingegaan.Marleen 

VAN MEEUWEN
5DE PLAATS

“Als senior wil ik met mijn 
beleidservaring verder participeren 
aan een duurzame maatschappij.”

Marleen

“Samen gaan wij voor een 
veilig, leefbaar en bruisend 
Scherpenheuvel-Zichem.”

Arlette

“Luisteren, bemiddelen, 
informeren en ruimte 
creëren voor dialoog mét 
inspraak van de burgers”

Anne-Sophie

75 % van de inwoners is tevreden met het culturele aanbod.

54 % doet wekelijks aan sport

18 % van de inwoners is ontevreden over de sportvoorzieningen

• 63 jaar • Zichem 
• gehuwd met Karel Peeters 
• mama van Tine, Johan en Bram 
• oma van Toon en Merlijn  

(papa Ludwig) 
• schepen van openbare werken,  

personeel, erfgoed 
• gewezen directeur secundair onderwijs 
• master wiskunde

Arlette SANNEN
6DE PLAATS

• 56 jaar • Messelbroek 
• gehuwd met Valère Wellens 
• mama van Liesbeth en Elien 
• mantelzorger van Josée Sannen 
• voorzitter gemeenteraad 
• politieraadslid 
• bibliothecaris gemeente Geetbets 
• secretaris kerkraad Messelbroek

• 36 jaar • Scherpenheuvel 
• mama van Nette 
• dochter van Herman Weckx 
• hoofdverpleegkundige psychiatrie  

(Sint-Truiden) 
• organisator Lobosfeesten 
• lid werkgroep palliatieve  

zorg Vlaanderen

Anne-Sophie WECKX
7DE PLAATS



Investeren in uw veiligheid, die van uw kinderen en familie, evenals in die 
van uw eigendom zal altijd aan de orde zijn.

Scherpenheuvel-Zichem is een relatief veilige stad. Het onveiligheidsgevoel 
ligt hier lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde: 85 % van de inwoners voelt 
zich zelden tot nooit onveilig. Terecht, want inzake criminaliteit zit uw stad 
onder het gemiddelde van het arrondissement.

UW VEILIGHEID

U merkt dat het totaal aantal inbraken in gebouwen in de periode 2013-2017 gedaald is met liefst 37 %. Voor inbraken in woningen met  
33 % en voor andere gebouwen dan woningen met 48 %.

Deze daling is het resultaat van een combinatie van inspanningen, die ook in de toekomst moet verder gezet worden. De politie voert heel 
regelmatig controles uit. Elke dag en nacht worden er door de interventieploegen meerdere voertuigen uit het verkeer gehaald en aan een 
controle onderworpen. Hierbij lopen ook inbrekers tegen de lamp. Nieuw is een mobiele camera voor nummerplaatherkenning (ANPR), die 
in 2019 operationeel zal zijn.

Verder is er voor u de inbraakpreventiepremie en gratis deskundig advies van de stedelijke preventiedienst. Voor de handelszaken is er 
een berichtensysteem waarbij handelaars elkaar en de politie kunnen verwittigen wanneer zij verdachte gedragingen opmerken.

Buurtinformatienetwerken (BIN’s), samenwerkingsverbanden tussen inwoners en politie, kunnen een efficiënt instrument zijn mits 
engagement van de buurtbewoners en met ondersteuning van de politie.

De politie moet overlast bij evenementen beperken en de lokale drugsproblematiek beheersen door de lokale drugshandel aan te pakken.

CD&V blijft gaan voor een bereikbare en zichtbare politie. De 24 uur op 24 permanentie van uw politie via de mobiele interventieploeg 
blijft belangrijk. De wijkpost van de politie in Scherpenheuvel als een goed uitgebouwde politiepost eveneens.

Uitdaging is dat de politie inspeelt op de technologische ontwikkelingen, elk 
moment toegang heeft tot alle informatie en vooral buiten de kantoorgebouwen 
aanwezig is.

Bewakingscamera’s worden ingezet voor de bestrijding van fenomenen als 
sluikstorten en diefstallen op de kerkhoven en bij evenementen zoals de kermis 
in Scherpenheuvel en het carnavalgebeuren in Zichem.

De GAS-reglementering, die voorziet in de beteugeling van allerlei vormen 
van overlast, wordt verder onverkort toegepast. Zo wordt ook elke vorm van 
vandalisme, vervuiling en beschadiging van het openbaar domein, streng 
aangepakt.
Het project buurtbemiddeling, waarbij vrijwilligers die hiervoor een specifieke 
opleiding kregen bemiddelen bij burenconflicten, heeft zijn nut bewezen en wordt 
dan ook verlengd. 

De preventiedienst ontwikkelt projecten naar actuele veiligheidsproblemen toe. 
De drugproblematiek, vooral bij jongeren, krijgt bijzondere aandacht.

Een goed werkend brandweerkorps is belangrijk voor de veiligheid van alle 
inwoners. Binnen de hulpverleningszone Oost-Brabant beschikt Scherpenheuvel-
Zichem over een degelijk uitgeruste en performante brandweerpost.  Dat moet 
zo blijven en liefst met een lagere bijdrage aan de zone.

(*) horeca, winkels, bedrijven, onderwijsinstellingen, aanhorigheid gebouw….

Simone SIMONS
8STE PLAATS

“Met veel enthousiasme ga 
ik voor een stevig jeugd- en 
sportbeleid.”

Simone

Ben MATTHEUS
9DE PLAATS

Ben

Robby BAPTIST
10DE PLAATS

“Oplossingen zoeken op een 
constructieve en vernieuwende  
manier in de geest van deze tijd,  
dat is wat ik wil!”

Robby

Marcellina DEKEYZER
11DE PLAATS

“Met een luisterend oor wil ik 
me steeds inzetten voor onze 
samenleving.”

Marcellina

INBRAKEN IN GEBOUWEN 2013-2018

Jaar Totaal Woningen Andere gebouwen(*)  
 

2013 128 86 42 

2014 110 76 34

2015 103 82 21

2016 95 66 29

2017 80 58 22

2018 1e sem 31 16 15

• 23 jaar • Scherpenheuvel 
• zoon van David Simons en  

Dominique Rooseleers 
• broer van Chiara 
• bachelor Lichamelijke Opvoeding 
• leider KSA Scherpenheuvel 
• speler KMJFC Zichem

“Een sterk jeugdbeleid, slim 
energiebeheer en een georganiseerde 
dienstverlening voor een welvarend  
Scherpenheuvel-Zichem!”

• 26 jaar • Messelbroek 
• zoon van Jos Mattheus en  

Annick Van Gelder 
• partner van Janice 
• gemeenteraadslid 
• energietechnoloog bij Tecmine 
• technical manager bij Ledlines 
• bestuurslid van Shotokan Karateclub
  Messelbroek VZW en Jeugdhuis ‘t Perron 

Testelt VZW

• 37 jaar • Okselaar 
• partner van Mieke Laureys 
• raadslid OCMW 
• project engineer op de Europese  

  logistieke campus van Nike 
• bestuurslid FC Averbode-Okselaar 
• lid kookploeg chiro Okselaar

• 64 jaar • Okselaar
• gehuwd met Martin Van Dyck 
• moeder van Wouter, Jeroen  

en Annelies 
• gepensioneerd 
• secretaris CD&V  

Scherpenheuvel-Zichem 
• lid beheersorgaan van de  

culturele infrastructuur



Uw kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen en zich verplaatsen. Hiervoor is een goed uitgebouwde en aangepaste structuur nodig, die voorrang geeft aan de 
zwakke weggebruiker. Niettegenstaande de inspanningen in het verleden blijft extra aandacht nodig voor veilige fietspaden en wandelwegen. Ook verder werken aan 
handhaving van de zone 30, de beveiliging van schoolomgevingen en - waar nodig – snelheidsremmers. De verkeersroutes voor zwaar vervoer evenals sluipverkeer 
vergen hierbij nog steeds aandacht.

Uw veiligheid betekent ook het andere wegverkeer in goede banen leiden door verder te investeren in het wegennet, gevaarlijke punten weg te werken en te zorgen voor 
handhaving.
Werken aan verkeersveiligheid behelst een combinatie van structurele maatregelen, handhaving en sensibilisering. Sensibilisering is er met de mobiele 
snelheidsinformatieborden die wijzen op overdreven snelheid en de jaarlijkse verkeersdagen voor de kinderen van alle lagere scholen.
Overigens werpen de inspanningen van het verleden hun vruchten af, het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in uw stad daalt: 56 in 2017 tegenover 85 in 2008.

CD&V vindt dat u gratis moet kunnen parkeren. Voor het centrum van Scherpenheuvel geldt het principe: kort parkeren (blauwe zone) in het centrum en lang parkeren op de 
randparkings. Een systeem van bewonersparkeren behoort tot de mogelijkheden. Parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers worden voorzien.
Aan de stations van Zichem en Testelt kwamen bijkomende parkeerplaatsen en overdekte en verlichte fietsenstallingen. Het behoud zowel van onze beide stations als 
stopplaatsen, als de vlotte verbindingen met Brussel vergt onze inzet.
De dienstverlening van De Lijn moet voor u en uw kinderen uitgebreid in plaats van afgebouwd worden niettegenstaande eventuele besparingsrondes bij De Lijn.

Ondanks het feit dat Scherpenheuvel-Zichem een ‘buitengemeente’  is en 
bijgevolg over niet al te veel ruimte voor ondernemen beschikt, moet alles in het 
werk gesteld worden om bijkomende bedrijven aan te trekken.
Ook de band met de plaatselijke ondernemers en handelaars moet aangehaald 
via de oprichting van een raad voor lokale economie. In dit gespreks- en 
overlegforum kunnen plannen en visies uitgewisseld worden om daarna tot 
concrete projecten over te gaan bv. acties ter promotie van de kleinhandel 
en horeca. De tweejaarlijkse Open Bedrijven Dag, georganiseerd door de 
landbouwraad i.s.m. Diest waarbij landbouwers hun bedrijvigheid in de kijker 
zetten, krijgt alvast een vervolg.

UW MOBILITEIT

In het verleden werd op initiatief van CD&V zwaar 
geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden 
en in de uitbouw van een fietsroutenetwerk tussen 
de woonkernen. Zo kregen we aansluiting op het 
Limburgs en Antwerps fietsroutenetwerk. Niet alleen 
voor de eigen inwoners maar ook voor de toeristische 
ontsluiting van onze stad vormt dat een belangrijke 
meerwaarde.
De komende jaren wordt gefocust op de functionele 
fietsnetwerken die met 80% overheidssubsidies 
kunnen gerealiseerd worden .

Er komen meer fietsenstallingen zowel voor u als 
voor de bezoekers.

LOKALE ECONOMIE

Voor onze KMO’s en middenstand is het belangrijk dat hun zaak vlot bereikbaar blijft, ook bij wegenwerken. De hinder 
voor klanten en leveranciers moet op ieder ogenblik zo veel als mogelijk beperkt worden.

Toerisme is hier de belangrijkste troef. CD&V wil vooral gaan voor duurzaam toerisme: zachte recreatie, aanbieden van 
wandel- en fietsroutes, fietsverhuur… .
De succesvolle zaterdagmarkt in Scherpenheuvel moet behouden blijven. Het gecombineerde aanbod aan historisch 
patrimonium en erfgoed, recreatief gebeuren en natuurbeleving is uniek en moet verder uitgebouwd worden. Dit heeft 
een positieve invloed op de lokale economie.

Ludo DAUWEN
12DE PLAATS

“Vandaag voor mij stemmen, 
is zorgen voor morgen!”

Ludo
Ludo VAN MELLAERTS
13DE PLAATS

“Diplomatie en communicatie 
draag ik hoog in het vaandel.”

Ludo

Noël BELLEFROID
14DE PLAATS

“Ik ben recht door zee en bied 
steeds een helpende hand bij 
allerlei verenigingen.”

Noel

De aansluiting van ons fiets- en wandelnetwerk op dat van Limburg en Antwerpen en de opname van onze stad 
in het Merodegebied maken dat vele bijkomende bezoekers (bedevaarders, wandelaars, fietsers, mountainbikers, 
joggers, ruiters en natuurliefhebbers) naar onze stad komen. De restauratie en de openstelling van de 
Maagdentoren als toeristische attractiepool en de uitbouw van de abdijomgeving (de Dreef, parking Abdijvest, Het 
Moment…) als centrale onthaalpoort in het Merodegebied heeft deze tendens nog versterkt.

In het kader van het Landinrichtingsproject (LIP) ‘Poort Scherpenheuvel’ wordt i.s.m. de kerkfabriek de parking 
achter de basiliek vernieuwd en heringericht voor 250 parkeerplaatsen. Verder worden de zeven bedevaartroutes 
naar Scherpenheuvel in ere hersteld. De buurtwegen en trage wegen worden bewegwijzerd en bewandelbaar 
gemaakt. 

• 60 jaar • Schoonderbuken 
• gehuwd met Bea Nolmans 
• vader van Willem en Silke 
• leerkracht Rooms  

Katholieke godsdienst 
• voorzitter GROS

• 62 jaar • Schoonderbuken 
• gehuwd met Marina Claes 
• vader van Seph en Siem 
• gepensioneerd  

kantoordirecteur KBC 
  Bank Schoonderbuken 
• bestuurslid KWB  

Schoonderbuken 
• instructeur Bukenruiters

• 48 jaar • Zichem 
• federaal ambtenaar 
• roepnaam “Chelle” 
• bestuurslid VZW Zichemse 

Carnavalvrienden



Investeren in uw welzijn en dat van uw familie blijft voor ons een constante. Bijzondere aandacht moet gaan naar hen die wat minder geluk 
hebben gehad. Stad en OCMW zullen vanaf 2019 één bestuur hebben. In sommige gemeenten gaat men bij deze gelegenheid hulpverlening 
afbouwen, bv. thuiszorg stopzetten. In uw stad wordt de dienstverlening voor u gegarandeerd ook na de integratie.

Mensen die hulp nodig hebben moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.
Voor U presteert het OCMW jaarlijks:

   • 23.500 uren gezinszorg   •   11.400 uren poetshulp   •   1.290 uren klusjesdienst   •   28.500 maaltijden

Mantelzorgers verdienen alle respect en ondersteuning. Daarom is er de mantelzorgpremie en is er de feestelijke namiddag voor 
mantelzorgers en hun zorgbehoevenden. De pedicurebons blijven behouden alsook de incontinentietoelage als compensatie voor diftarkosten.

Activering is belangrijk is: bv. leefloners aanzetten om te studeren, opleiding te volgen, te gaan werken. Daarom zijn er 
samenwerkingsovereenkomsten met een zestal organisaties om dit mogelijk te maken. Mensen zelfredzaam maken is belangrijker dan zomaar 
geld geven. Hierop wordt verder ingezet.

Een sociaal netwerk is eveneens belangrijk. Daarom worden er samen met de 
sportdienst verder een aantal initiatieven opgezet waarbij iedereen, ook cliënten 
van het OCMW, wordt aangespoord om samen te sporten: wandelen, petanquen, 
fietsen. Vrijwilligers blijven van cruciaal belang voor het organiseren van deze 
activiteiten.

De welzijnsraad geeft adviezen aan het bestuur o.m. in verband met 
toegankelijkheid. De raad deed samen met personen met een handicap en anderen 
een toegankelijkheidswandeling om verbeterpunten aan te brengen. 
 
Er werden op 3 plaatsen AED’s geplaatst, om eerste hulp te geven bij iemand die 
een hartstilstand heeft.

Uw stad maakt deel uit van het intergemeentelijk woonproject Wonen aan de 
Demer. Er is een laagdrempelig woonloket op het stadhuis. U kan hier terecht met al 
uw vragen over wonen. 

UW WELZIJN

84 % van u is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen

73 % is tevreden over de ouderenvoorzieningen

Om in te spelen op de grote nood aan sociale woningen staan een aantal projecten rond sociale huisvesting in de 
steigers: Prelaatstraat (site Familia) en Park Ter Heide in Averbode, Miskruisstraat in Schoonderbuken. Bovendien is 
er de ontwikkeling van de zone voor kleinschalig wonen in de Heidebosstraat in Zichem.

Solidair zijn met anderen is een waarde.
De voorbije drie jaar werden door Caritas International vluchtelingen opgevangen in het Peeterskasteel. Een 
stuurgroep van alle betrokkenen heeft het geheel in goede banen geleid.

Inzake ontwikkelingssamenwerking werden belangrijke stappen gezet met o.a. samenwerking met de GROS en 
financiële ondersteuning van projecten van verenigingen in onze stad die actief zijn in de Noord Zuid werking.

Uw stad heeft de titel van Fair Trade Stad. Stad en OCMW gebruiken zoveel mogelijk fair trade en streekproducten 
en bevelen producten van eerlijke wereldhandel aan bij organisaties verbonden met de stad of waarin de stad 
participeert, in GC Den Egger, bij scholen en gebruikers van de stedelijke infrastructuur.

Het Noord Zuid thema moet nog dichter bij de burger gebracht worden: actiever communiceren over Noord Zuid 
verhoudingen, eerlijke wereldhandel en fair trade gemeente. 

0,7 % van het stadsbudget voor ontwikkelingssamenwerking blijft ons streefdoel. Er wordt werk gemaakt van een 
duurzaam aankoopbeleid.

Ook dierenwelzijn vraagt aandacht. Uw stad heeft het label  ‘diervriendelijk gemeente’ bekomen. Als eerste en tot 
nog toe enige in de regio organiseerde uw stad i.s.m. ‘De Snorhaar’, Kattentehuis ‘Vergeet mij nietje’ en dierenasiel 
‘De Zorghoeve’ de dag van het dierenwelzijn. Het werd een succes en is zeker  voor herhaling vatbaar.

Melina VRANCKX
15DE PLAATS

“Mijn breed interesseveld en 
contactvaardigheid geven 
mij ruime inzet.”

Melina

Wouter GOOLAERTS
16DE PLAATS

“Door in te zetten op betrokkenheid en participatie 
wil ik met jou bouwen aan een stad waar iedereen 
mee is. De weg vooruit ga je samen.”

Wouter

Tom COOSEMANS
17DE PLAATS

“Ik ben sportief en wil iedereen in 
beweging brengen: weg van de 
computerschermen. Kortom een 
stevig sportbeleid.”

Tom
Er komt een erfgoedwandeling in Zichem: van het station, via de oude spoorwegbedding en de Maagdentoren naar de Markt, via de kerk 
en het oud-begijnhof tot Taxandria en dan richting Demer, vervolgens via de watermolen en Hemmekes over een nieuw aan te leggen 
voetgangers- en fietsersbrug terug naar het station. Daarnaast wordt een wandelverbinding tussen het station en Huize Ernest Claes 
gerealiseerd.

Aan ontmoetingscentum ‘De Hemmekes’ werd door de provincie een Groningse platbodem geplaatst als picknickruimte. Deze 
ontmoetingsplaats willen we verder uitbouwen al toeristische trekpleister.
Huize Ernest Claes wordt aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers en als startplaats voor wandelingen naar de Demerbroeken. Ook zal het 
museum nog meer gebruikt worden voor activiteiten. Ook de tuin wordt heraangelegd. Verdere uitvoering van het project gebeurt i.s.m. Natuurpunt.

De zorg voor het cultureel en historisch erfgoed is voor CD&V een belangrijk aandachtspunt. Dit erfgoed draagt bij tot onze eigenheid. De 
oprichting van een heemkundig depot voor het verzamelen en ontsluiten van erfgoedstukken is hierbij een belangrijke stap. De locatie kan 
tevens fungeren als informatiepunt en ontmoetingsplaats voor erfgoedverenigingen en –geïnteresseerden.

• 37 jaar • Zichem 
• gehuwd met Sven  

Van der Heyden 
• mama van Lowi en Mona 
• sociaal verpleegkundige  

bij de FOD Economie 
• bestuurslid KWB Zichem 
• vrijwilligster Christelijke  

Mutualiteit

• 39 jaar • Messelbroek 
• gehuwd met Els Wuyts 
• papa van Linne en Maite 
• opleidingscoach CD&V 
• zelfstandig coach/trainer 
• voorzitter oudercomité  

Messelbroek 
• vormselcatechese pastorale  

zone Averbode

• 28 jaar • Messelbroek 
• gehuwd met Kirsten Meelberghs 
• turnleerkracht en EHBO  

verantwoordelijke vrije basisschool  
De Linde te Linden • technisch en  
pedagogisch coördinator 

  VZW High Five 
• speler 1ste ploeg SNA Keiberg



Samenwerking met uw jeugdverenigingen, jeugdhuizen en jeugdafdelingen van verenigingen is belangrijk. 
De ondersteuning via onze jeugddienst wordt verder gezet: werkingssubsidie, bivaksubsidie, huursubsidie, energiesubsidie, subsidie 
bouwfonds, kadervorming, projectsubsidies, bivakvervoer, vervoersdienst.

De chirokalen in Okselaar en op Ter Hoeve zijn aan vernieuwing toe. De volgende jaren is het verbeteren en brandveiliger maken van de 
lokalen van onze jeugdbewegingen een actiepunt. Samen met de verantwoordelijken moet ter plaatse een oplossing gezocht worden.

Binnen de verenigingen wordt gewerkt aan een TAD-beleid (tabak- alcohol- drugs) i.s.m. uw stadsbestuur.

Met succes wordt ieder jaar de buitenspeeldag georganiseerd voor uw kinderen. Ook de vakantiewerking met aandacht voor kinderen met 
een beperking slaat aan bij het jonge volkje.

De niet-georganiseerde jongeren blijken niet zo makkelijk bereikbaar te zijn. Voor hen moeten zinvolle projecten uitgewerkt worden in 
samenwerking met jeugdraad en jeugddienst. De organisatie van jeugdfuiven moet in ieder geval  haalbaar en betaalbaar blijven.

De aanleg van nieuwe speelruimten in de nabijheid van uw woonkernen en wijken blijft voor CD&V een aandachtspunt. Deze zijn tevens 
tof als vaste ontmoetingsplaats in uw buurt.

Alle kinderen zijn even belangrijk ongeacht waar ze school lopen. De overwegend gratis aangeboden initiatieven vanuit de stad ten voordele 
van alle leerlingen worden verder gezet: schoolsportdagen, scholencross, megakidsfietseling, verkeersdagen, natuurklassen, kennismaking 
van schoolkinderen met de stad ( ‘het verhaal van mijn stad’), jeugdboekenweek, bezoek aan het Fort van Breendonk... .  
De stedelijke sporthallen en sportzalen worden verder gratis ter beschikking gesteld voor sportieve activiteiten tijdens de schooluren.

Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang (BKO) en het systeem van door de stad gesubsidieerde korte opvang in de scholen wordt 
behouden en geoptimaliseerd. Voor u kwam een nieuwe vestiging met meer opvangcapaciteit langs de Westelsebaan in Averbode.

De ondersteunende premies voor onthaalgezinnen en crèches worden behouden.

In overleg met u besturen met een menselijk gelaat, is de klemtoon. Advies- en overlegraden zijn hierin 
belangrijk, maar ook het luisterend oor van het stadspersoneel en uw mandatarissen.
Investeren in een vlotte en probleemoplossende dienstverlening aan u blijft een vast gegeven. Het 
optimaliseren van de dienstverlening in het licht van de voortschrijdende digitalisering en automatisering is 
hierbij belangrijk, maar tevens de om- en bijscholing en begeleiding van het OCMW- en stadspersoneel in dit 
proces. Even belangrijk blijft het voortdurend zoeken naar efficiëntieverbetering. Dat zorgt er mee voor dat de 
factuur betaalbaar blijft.
U moet nog meer betrokken worden bij het stadsbeleid. Informatievergaderingen en hoorzittingen, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van ingrijpende wegenwerken, waarbij de werken vooraf voldoende breed 
bekend gemaakt worden zodat mensen een actieve inbreng kunnen doen, zijn hiertoe een goed middel.

Uw klachten en suggesties worden behandeld via een vastgelegde procedure die een vlotte registratie 
en opvolging mogelijk maakt. Er is ook de meldingskaart die  kan worden gebruikt om hiaten aan het 
gemeentelijk patrimonium te melden zoals: putten in de weg, beschadigd straatmeubilair, verstopte kokers…

Binnenkort wordt een fotocabine geplaatst op het stadhuis zodat U ter plaatse pasfoto’s kan nemen.

JONG EN MINDER JONG DIENSTVERLENING OP UW MAAT

Ief MATTHEUS
20STE PLAATS

“Ik ben een echte teamspeler 
met engagement in de 
jeugdverenigingen.”

Ief 

16,8% van de inwoners 
is jonger dan 18

De werking van de seniorenraad wordt verder ondersteund. De seniorendagen i.s.m.  
de seniorenraad blijven een topper: een fijn aanbod aan de oudere inwoners. Drie dagen 
met in totaal meer dan 1300 aanwezigen en veel inzet van gewaardeerde vrijwilligers. 

Ook de personen onder u met een beperking vergen onze zorg. Voor CD&V blijft de 
verdere ondersteuning van uw verenigingen (subsidies voor bv. Samana’s en KVG, 
werkingssubsidie Klim Op, subsidies voor vervoer naar gezamenlijke activiteiten...) een 
belangrijk aandachtspunt.

23,6 % van u is ouder  
dan 65, sinds 2005 een  

groei met 25,6 %.

De stedelijke website wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig interactief medium 
waarbij men via het digitale loket nog meer mogelijkheden krijgt om elektronisch 
documenten op te vragen en in te vullen. U kunt al een aantal documenten online 
aanvragen zoals attest samenstelling gezin, bewijs van woonst, bewijs van leven, 
nationaliteitsbewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister. Het OCMW beschikt over een 
digitaal sociaal loket. 

Naast inzetten op nieuwe media blijft informeren via de tweejaarlijkse stadsgids 
en de tweemaandelijkse stadsinfo belangrijk. Er wordt ook werk gemaakt van de 
ontwikkeling van een Stadsapp. 

Lorenzo RAMALHO
PESTANA
18DE PLAATS

“Onze stad een thuis voor 
mij, voor jou, voor u.”

Lorenzo

• 21 jaar • Scherpenheuvel 
• partner van Chiara Tibollo 
• student leerkracht  

informatica-techniek 
• student-ondernemer  

L.R. Solutions 
• bestuurder UC  

Leuven-Limburg VZW

Elly MATTHEUS
19DE PLAATS

“Ik wil een bruggenbouwer zijn die de 
lat hoog maar de drempel laag houdt.”

Elly

• 43 jaar • Scherpenheuvel 
• vormingsmedewerker  
Missio VZW 

• secretaris Gemeentelijke  
Welzijnsraad 

• vrijwilligster parochie  
en Onthaalcentrum De Pelgrim

• 43 jaar • Scherpenheuvel
• gehuwd met Wendy Naulaerts 
• papa van Ignace en Indra 
• ingenieur bij Thermo Fisher  

Diagnostics 
• VB samen met mijn vrouw  

bij Chiro 
  Scherpenheuvel



Het woord investeren is al een paar keer gevallen. Koken kost geld. Gezonde financiën vormen dan ook de basis. In de vorige periode 
(2007-2012) werd fors geïnvesteerd in infrastructuur: wegen, riolering, fietspaden en gebouwen. Voor de dienstverlening werd bijkomend 
personeel aangeworven voor o.m. de diensten ruimtelijke ordening, verkeer, wonen, bevolking, bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang.   
Dit gegeven, gecombineerd met de gewijzigde financiële verplichtingen en de nieuwe begrotingsregels die door Brussel worden opgelegd, 
leidden tot een verhoging van de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

Het investeringsritme kwam de voorbije zes jaar op een lager peil te liggen, logisch gelet op de vroegere inspanningen.  
Binnen de investeringsplanning werd absolute prioriteit gegeven aan de projecten die gesubsidieerd worden  
(bv. door Aquafin) zodat de financiële inbreng van de stad kon ingeperkt worden. 

FINANCIEN

Sinds 2014 is er een selectieve wervingsstop op het niveau van de stad, het OCMW en de 
politiezone. Personeel dat uit dienst gaat wordt in principe niet vervangen. Er werd ook bespaard op de 
werkingskosten. De dienstverlening zal er niet onder lijden.

Verder werd de schuld afgebouwd: 

WAT WE U NU AL 
CONCREET BELOVEN

KEIBERG

• wegenis en riolering IJsbergstraat fase 2: van Leengoedhol tot Processieweg
• opwaardering van de piste rond het terrein van voetbalclub SNAK met o.a.
 plaatsen van outdoor fitnesstoestellen
• kruispunt Tiensestraat-Mannenberg-Oude Tiensebaan op gewestweg N10: 

conflictvrij maken voor voetgangers en fietsers

MESSELBROEK

• fiets- en wandelverbinding, inclusief brug over de Demer, tussen 
Messelbroek en Testelt ( Kerkendijk-Zavelbeemden)

• plaatsen van zonnepanelen op het dak van De Keyt

OKSELAAR

• wegdek, riolering en fietspaden Turnhoutsebaan  
gewestweg N 127 inclusief het kruispunt met 
Hoornblaas

• vernieuwing van de chirolokalen aan Het Laer
• plaatsen van zonnepanelen op het dak van Het Laer

Conny VALVEKENS
21STE PLAATS

“Ik wil me volledig inzetten voor 
zwakkere jongeren, gezinnen en 
senioren.” Conny

Tom SELS
22STE PLAATS

“Ik wil cultuurhistorisch erfgoed 
beschermen en laten ontdekken 
door het breder publiek.”

Tom
Sarah MEEUWENS
23STE PLAATS

“Kiezen voor een beleid dat 
mensen kansen geeft want: Alles 
wat je aandacht geeft, heeft kans 
op groei.” Sarah

Lotte DEGOL
24STE PLAATS

“Ik ben de jongste kandidaat, 
gedreven en met een open visie 
voor een beleid waarin er een goede 
toekomst is voor jong en oud.”

Lotte

Jaar Leninglast (in mio euro) Schuld per inwoner (euro)

2013 58,3 2.589

2014 53,7 2.389

2015 49,5 2.199

2016 45,1 2.002

2017 40,7 1.808

2018 (prognose) 36,4 1.619

 
Eind 2017 is de schuld gedaald tot 1.808 euro per inwoner, dat is een daling met 30 % in vergelijking met eind 
2013. Volgens het financieel meerjarenplan zal eind 2020 de schuld gedaald zijn tot 32,9 miljoen of 1.462 euro 
per inwoner. Dat is een daling met 43 % ten opzichte van eind 2013.

De schuld wordt in de toekomst verder afgebouwd zodat er meer financiële ruimte komt en een verlaging van de 
personenbelasting en de onroerende voorheffing mogelijk kan worden. Dit is een streven. De financiële 
toestand blijft sterk afhankelijk van externe factoren zoals stijging van de loonkosten, de interestvoeten, 
verhoogde financiële verplichtingen en verminderde subsidiëring vanuit Brussel ... .

AVERBODE

• nieuwe en veilige doortocht Westelsebaan gewestweg N 212 vanaf school De Vlindertuin tot Reppelsebaan
• fietspaden langs de gewestweg  N165 kruispunt Den Eik-abdij-Veerle 
• riolering en wegenis Martensstraat en Mortelbroekstraat
• recreatiedomein De Vijvers: in overleg met de eigenaar zoeken naar een bestemming die haalbaar is in relatie  

tot de omgeving 
• 18 sociale huurwoningen in Prelaatstraat (site Familia) en 24 op Park Ter Heide i.s.m. Diest Uitbreiding

• 54 jaar • Scherpenheuvel 
• gehuwd met Marc Lenders 
• moeder van Angela, Famke,  

Wythze en Jill
• oma van Selle en Lobke 
• vrijwilligster Huize  

Levensruimte 
• voorzitster buurthuis Onderons 
• seniorenzorg

• 44 jaar • Testelt 
• Vlaams ambtenaar Agentschap  
Wegen en Verkeer 

• bestuurslid Nationale  
Strijdersbond van België (NSB) 
-Vlaams-Brabant 

• voorzitter lokale afdeling NSB Testelt 
• voorzitter Vriendenkring Oudstrijders  
VOS-Testelt VZW

• 25 jaar • Testelt 
• samenwonend met Thomas Lapon 
• dochter van Karin Boogaerts  

en Johan Meeuwens 
• zus van Robin 
• kleuterleidster 
• lid keukenploeg scouts Averbode

• 18 jaar • Averbode 
• dochter van Ilse Lissens  

en Eric Degol 
• zus van Willem 
• studente rechten UHasselt 
• leidster scouts Averbode



UW BURGEMEESTER IN DE PROVINCIE
Als uw burgemeester maak ik sinds 1995 deel uit van de provincieraad. De provincie is een sterke en betrouwbare 
partner waar uw stad steeds kan op rekenen. Tegelijkertijd is het de streekmotor bij uitstek.
Er is de financiële ondersteuning voor de initiatieven in de stad  zoals de zelfuitleenbalie in de bib, de bouw van het 
multifunctioneel scoutsheem in Averbode,  de renovatie van OC Den Hulst in Testelt,  de vernieuwing van fietspaden, 
de uitbouw van Poort Averbode,  de investeringen bij De Vlaspit, Huize Levensruimte en CKG De Schommel, extra 
middelen voor Mama Lufuma… .
Daarnaast werden een aantal projecten gerealiseerd die het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem overstijgen 
en belangrijk zijn voor de streek zoals het provinciaal fiets-, wandel-, en ruiternetwerk, de Happy Hageland App.

Als provincieraadslid engageer ik mij voor:

1. de verdere aanleg van een provinciaal netwerk van veilige fietspaden  
met o.a. een fietsroute naast de spoorweg tussen Testelt en Aarschot 

2. de zorg voor ons erfgoed en de uitbouw van het streektoerisme via  
projecten als Domein de Merode, Poort Scherpenheuvel,  
ontsluiting van de site rond de Maagdentoren Zichem

3. tewerkstelling en streekontwikkeling via nieuwe bedrijventerreinen  
en sociale economie, o.a. De Vlaspit

4. aandacht voor waterbeleid met onderhoud van waterlopen en  
het voorkomen van wateroverlast en erosie

SCHERPENHEUVEL-KAGGEVINNE

• fietssuggestiestrook en snelheidsremmers Basilieklaan gewestweg N10 tussen 
Boemelke en rond punt

• Lobosstraat: nieuwe riolering en wegdek 
• riolering en wegenis Op ’t Hof inclusief bufferbekken tegen wateroverlast 
• fietsenstalling achter de basiliek
• Poort Scherpenheuvel: aanleg parking achter de basiliek i.s.m. kerkfabriek, 

herstel van de 7 bedevaartroutes
• aanleg van een stadspark op de site van het zwembad: speeltuin, outdoor fitness, 

hondenlosloopweide, sportgebouwen
• vernieuwing wegenis en riolering Ballaarstraat en gedeelte Frans Smeyersstaat
• erosiebestrijding Frans Smeyersstraat, Bisschoppenhoflaan (fase 2) 
• vernieuwing speelterrein Planetenwijk

SCHOONDERBUKEN

• nieuwe riolering en wegdek Koekoekstraat
• project Miskruis: bouw van 61 sociale huurwoningen i.s.m. Diest UItbreiding
• erosiebestrijding Groenhoef-Oude Tiensebaan, Miskruis 
• plaatsen van zonnepanelen op het dak van de oude jongensschool

TESTELT-TER HOEVE

• fietspad tussen Testelt en Aarschot langs de spoorweg 
• recreatief fietspad langs de Demer tussen Zichem en Testelt 
• Nieuwstraat: veiliger maken van de bocht ter hoogte van de Sportstraat 
• vernieuwing van de chirolokalen op Ter Hoeve of alternatief zoeken i.s.m. de 

verantwoordelijken
 • vernieuwing van de BKO-vestiging op Ter Hoeve of alternatieve locatie zoeken
 • plaatsen van zonnepanelen op het dak van kleuterschool Teekbroek
• school Teekbroek: optimalisatie verkeerscirculatie

ZICHEM

• erfgoedwandeling, inclusief omgevingswerken aan de Maagdentoren
• wandelverbinding, tussen het station en Ernest Claeshuis
• fietsenstalling op de Markt
• plaatsen van zonnepanelen op het dak van De Hemmekes’ i.s.m. Transitie 

Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het burgerinitiatief HagelandStroomt
• realisatie van 12 à 15 woonentiteiten in de zone voor kleinschalig wonen 

Heidebosstraat en uitvoering infrastructuur
• voetgangers – en fietsersverbinding, inclusief brug, tussen De Hemmekes en het 

station
• renovatie van Huize Ernest Claes en heraanleg van de tuin
• riolerings en wegeniswerken Vinkenberg i.s.m. stad Diest na grondinnames
• uitbreiding van de speelruimte voor de school Oranjestraat
• erosiebestrijding: Reynersveld

Mia BOVEN
25STE PLAATS

“Ik heb veel respect voor 
het welbevinden van elke 
inwoner en wil verder 
meewerken om dit te 
realiseren.” Mia

Geert JANSSENS
26STE PLAATS

“Economische ontwikkeling, 
gezonde financiën en 
kwaliteitsvol onderwijs: 
daarvoor plooi ik mij dubbel.”

Geert

Inne PAUWELS
27STE PLAATS

“Mijn engagement: gedreven 
verder werken aan een 
financieel gezonde stad die 
investeert in de toekomst!”

Manu CLAES
3e PLAATS PROVINCIE

Inne

• 59 jaar • Keiberg 
• samenwonend met Patrick Moens 
• raadslid en lid Vast Bureau OCMW 
• actief in de horeca

• 49 jaar • Averbode 
• gehuwd met Conny Peeters 
• vader van Ferre en Ine 
• gemeenteraadslid en voorzitter 
  gemeenteraadscommissie 
• hoofdeconoom ETION 
• bestuurder Vites (De Vlaspit)

• 41 jaar • Averbode 
• samenwonend met Yves Kerckx 
• schepen van financiën, begroting, 
  jeugd, bibliotheek,  

intergemeentelijke samenwerking
• jurist 
• helper Samana Averbode
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1 CLAES Manu
2 RENDERS Lieve
3 VRANKEN Koen
4 HENDRICKX Marie Jeanne
5 VAN MEEUWEN Marleen
6 SANNEN Arlette
7 WECKX Anne-Sophie
8 SIMONS Simone
9 MATTHEUS Ben

10 BAPTIST Robby
11 DEKEYZER Marcellina
12 DAUWEN Ludo
13 VAN MELLAERTS Ludo
14 BELLEFROID Noël
15 VRANCKX Melina
16 GOOLAERTS Wouter
17 COOSEMANS Tom
18 RAMALHO PESTANA Lorenzo

19 MATTHEUS Elly
20 MATTHEUS Ief
21 VALVEKENS Conny
22 SELS Tom
23 MEEUWENS Sarah
24 DEGOL Lotte
25 BOVEN Mia
26 JANSSENS Geert
27 PAUWELS Inne

Stem gerust voor meerdere kandidaten binnen één en 
dezelfde lijst. Elke stem is een volwaardige stem.

Stem zeker ook voor Manu Claes op de lijst 
van de Provincie, 3e plaats
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SCHERPENHEUVEL 
- ZICHEM

CD&V LIJST NR. 3

De contactgegevens van de CD&V-kandidaten vindt u op:
www.scherpenheuvel-zichem.cdenv.be  

of op de facebookpagina
 

Telefoon: 0475/659.614 (Manu Claes)
Mail: manu.claes@skynet.be


