
Uw vernieuwde 
CD&V-ploeg 
gaat van start

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 behaalde onze CD&V-ploeg de mooie 
score van 5.300 stembrieven, goed voor een aandeel van 32.6%. Met 10 zetels op 27 in de ge-
meenteraad blijven wij de grootste politieke partij in Scherpenheuvel-Zichem. Ook voor de pro-
vincie was CD&V met 4.359 stembrieven en een aandeel van 27,4 % koploper. Zelf behaalde ik 
voor de gemeente 2.563 stemmen. Voor de provincie waren het er 5.517. 
Mede namens de volledige CD&V-ploeg dank ik iedereen die ons met hun stem het vertrouwen 
schonken. Het is voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan en om zowel in 
de gemeente als op provinciaal niveau onze verantwoordelijkheid op te nemen. 
Lees meer hier, op pagina 4!

scherpenheuvel.cdenv.be
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iedereen inbegrepen



De voorbije maanden werd, in sa-
menspraak met onze coalitiepartner, 
gewerkt aan het opstellen van een be-
leidsplan voor de komende zes jaar. Het 
plan bouwt voort op de krachtlijnen 
van de voorbije bestuursperiode maar 
er zijn duidelijk ook een aantal nieuwe 
accenten. Hierover meer nieuws in een 
volgende bijdrage.

In dit nummer komt u alvast te weten 
wie uw CD&V-vertegenwoordigers zijn 
in de gemeenteraad, het schepencollege, 
de OCMW-raad, de politieraad, het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWA), het Autonoom Gemeentebe-
drijf  (AGB) en de beheersorganen van 
GC Den Egger en de bibliotheek. 

In onze CD&V-afdeling waren er ook 
verkiezingen voor een nieuw bestuur. 
Marc Van den Bergh blijft algemeen 
voorzitter. Elke Lambrechts werd 

verkozen tot nieuwe voorzitter van de 
CD&V-jongeren. Kathleen Lemmens 
is de nieuwe voorzitter van Vrouw en 
Maatschappij. Wij wensen hen alle drie 
veel succes toe.

Samen met alle inwoners werken we de 
komende zes jaar verder aan een leven-
dige, hartelijke en warme stad. Een stad 
waar het goed leven is voor iedereen.

Manu Claes
Burgemeester - provincieraadslid

Het Uitgeverijplein wordt aangelegd 
onderaan de abdij aan de Herseltsebaan. 
Het omvat de ruimte waar nu de parking 
voor de uitgeverij is plus het bosje links 
ervan, tussen de huidige parking en het 
kerkhof. Bezoekers van de abdij en de 
vele wandelaars en andere recreanten 
kunnen dan vlot parkeren op wandelaf-
stand van de abdij. Het wordt een land-
schapsparking met 150 parkeerplaatsen 
en veel groen.
Ook bezoekers voor het kerkhof  kunnen 
hier parkeren en te voet het kerkhof  

bereiken. De huidige parking tegenover 
het kerkhof  verdwijnt  en wordt herbe-
bost. Het voordeel is dat men niet langer 
de drukke Herseltsebaan moet overste-
ken voor een bezoek aan het kerkhof. 
Er komt ook een wandelpad rechts van 
de Herseltsebaan via het kerkhof  tot aan 
Hoeve Den Eik. Nu zijn voetgangers ver-
plicht het vaak drukke fietspad te nemen 
bij gebrek aan ruimte.
Het bestaande fietspad van de Oude 
Boonstraat ( verbinding met Ter Hoeve) 
wordt doorgetrokken over de Herseltse-
baan en loopt verder, tussen de abdij-
gebouwen en het Mariapark, tot boven-
aan de abdijpoort. Aanliggend komt in 
dezelfde zone een wandelpad. 
Een ontwerper tekent nu de plannen 
uit zodat de werken nog dit jaar kunnen 
aanbesteed worden en ten laatste begin 
2014 kunnen van start gaan. De kostprijs 

wordt geraamd op 600.000 euro, waarvan 
70 % of  420.000 euro wordt gefinan-
cierd door de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM). De stad betaalt het resterende 
deel van 180.000 euro.

Wij zijn dankbaar dat wij ons de 
volgende zes jaar verder mogen 
inzetten voor al onze inwoners. 
Samen met Open VLD ( 6 
zetels) beschikken we over 
een meerderheid van 16 op 27 
zetels in de gemeenteraad. De 
twee grootste partijen in de 
stad maken de volgende zes 
jaar de dienst uit. 

De eerste stap voor de realisatie 
van het nieuwe Uitgeverijplein 
onderaan de abdij van Averbo-
de is gezet. De stad heeft een 
erfpachtovereenkomst voor 50 
jaar afgesloten met de abdij die 
eigenaar is van de gronden. 
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Uw vernieuwde 
CD&V-ploeg 
gaat van start

Uitgeverijplein in de maak



BURGEMEESTER
Manu CLAES   
Mettebeemden 6   3272 Testelt   
0475/65.96.14   
manu.claes@skynet.be
algemene organisatie en coördinatie, 
politie en preventie, volksgezondheid, 
brandweer,erediensten, begraafplaatsen, 
verkeer en openbaar vervoer, markten en 
kermissen, onthaal, relaties met de pers

SCHEPENEN
Lieve RENDERS   
Groenstraat 53   3270 Scherpenheuvel   
0472/53.88.74
lieve-renders@skynet.be
eerste schepen, burgerlijke stand, bevol-
king, toerisme, feestelijkheden, huwelijks-
jubilea, landbouw, ontwikkelingssamen-
werking

Inne PAUWELS 
Elzenstraat 41   3271 Averbode   
0494/88.43.10
pauwelsinne@hotmail.com
financiën, begroting, jeugd, bibliotheek, 
intergemeentelijke samenwerking

Marleen VAN MEEUWEN 
Ernest Claesstraat 51   3271 Zichem   
0476/41.69.44
marleen.vanmeeuwen@gmail.com

openbare werken, patrimonium en 
erfgoed, nutsvoorzieningen, personeels-
zaken, tewerkstelling, plaatselijk werkge-
legenheidsagentschap en dienstencheque 
bedrijf

Marie-Jeanne HENDRICKX 
Maasstraat 3   3272 Messelbroek   
0475/50.67.70
mj.hendrickx@skynet.be
OCMW-voorzitter, welzijn, ouderenbeleid,  
gehandicaptenbeleid,  kinderopvang, 
gezondheidspreventie, gelijke kansen

VOORZITTER VAN DE 
GEMEENTERAAD 
Geert JANSSENS
Ten Bosch 14   3271 Averbode   
0496/55.11.66
jrgeert@gmail.com
Voorzitter 2013-2015

Arlette SANNEN 
Pelgrimsstraat 13   3272 Messelbroek   
0477/19.13.91
sannen.arlette@hotmail.com
Voorzitter 2016-2018

GEMEENTERAADSLEDEN
Willy CORTENS
Bredestraat 13   3271 Averbode   
013/78.24.47 

Rob JACQUEMYN
Basilieklaan 146   3270 Scherpenheuvel   
0477/37.13.44
rob.jacquemyn@skynet.be

BEN MATTHEUS
Eikeveldstraat 31   3272 Messelbroek   
0479/36.15.14
ben_mattheus@live.be

OCMW-RAAD
Marie Jeanne HENDRICKX
Voorzitter
Maasstraat 3   3272 Messelbroek   
0475/50.67.70
mj.hendrickx@skynet.be

Mia BOVEN - lid Vast Bureau
Haegenveld5   3271 Keiberg   
0476/22.92.95
mia.boven@gmail.com

(vervolg lees p.8)
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EVEN VOORSTELLEN: 

Uw cd&v-vertegenwoordigers

Het project Uitgeverijplein vormt een 
onderdeel van het Landinrichtingplan 
‘Poort Averbode’ onder coördinatie van 
VLM, dat gefaseerd wordt uitgevoerd 
en waarin de stad partner is. Het nieuwe 
Uitgeverijplein is de eerste stap. Volgende 
stappen zijn de realisatie van het Ab-
dijplein ter hoogte van de abdijpoort, de 
herinrichting en autovrij maken van de 
lekdreef, met behoud van de ijskarretjes 
en een parkeergeleidingssysteem
Sinds jaar en dag is de abdij een trekpleis-
ter voor dagjesmensen die een bezoek 
aan de abdij brengen of  gewoon komen 
genieten van een ijsje in de lekdreef. Zij 
komen met de auto, met de fiets of  te 
voet. Door de jaren heen is de omgeving 

van de abdij onder grote druk komen 
te staan met soms chaotische verkeers-
toestanden. In de toekomst worden het 

autoverkeer en  de recreatiestromen beter 
geleid.
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(vervolg van p.4)
Jos LEMMENS
Waterstraat 2   3272 Testelt   013/77.28.10
joslemm@hotmail.com

Kathleen LEMMENS
Zichemseweg 9   3270 Scherpenheuvel   
0474/67.70.10
kathleen.lemmens@advalvas.be

Marleen SWINNEN
Marslaan 29   3270 Scherpenheuvel   
0479/24.60.62
marleen.swinnen@scarlet.be

OPVOLGERS
Herman WECKX
Demerlaan 20   3270 Scherpenheuvel   
0476/50.80.21
hermanweckx52@hotmail.com

Robby BAPTIST
Hoornblaas 66c   3271 Okselaar   
0477/80.16.50
RobbyBaptist@telenet.be

Marcellina DEKEYZER
Tessenderlobaan 109   3271 Okselaar   
0494/36.11.12
Marcellina.dekeyzer@gmail.com

POLITIERAAD
Manu CLAES
Willy CORTENS
Inne PAUWELS
Arlette SANNEN

AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF (AGB)
Rob JACQUEMYN
Geert JANSSENS
Ben MATTHEUS

PLAATSELIJK WERKGELEGEN-
HEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Helga ALAERTS
Steenweg Diest 18   3271 Zichem   
0476/59.62.87
alaertshelga@skynet.be

Robby BAPTIST
Hoornblaas 66c   3271 Okselaar   
0477/80.16.50
RobbyBaptist@telenet.be

Vincent BONTE
Tiensestraat 29   3271 keiberg    
0474/90.02.40
vincent_bonte@hotmail.com

Wendy CLYMANS
Bergstraat 31   3272 Testelt   013/66.37.97
Wendy-clymans@hotmail.com

BEHEERSORGAAN 
GC DEN EGGER
Marcellina DEKEYZER
Tessenderlobaan 109   3271 Okselaar   
0494/36.11.12
Marcellina.dekeyzer@gmail.com

Marleen SWINNEN
Marslaan 29   3270 Scherpenheuvel   
0479/24.60.62
marleen.swinnen@scarlet.be

Marc VAN DEN BERGH
August Nihoulstraat 156  3270 Scherpen-
heuvel   0474/96.05.99
mav@fonds.org

BEHEERSORGAAN 
BIBLIOTHEEK
Helga ALAERTS
Steenweg Diest 18   3271 Zichem   
0476/59.62.87
alaertshelga@skynet.be

Dirk BUELENS
Basilieklaan 65a bus 12   3270 Scherpen-
heuvel   0496/59.20.39
info@dirkbuelens.be

Patrick EVERAERTS
Slangenberg 60   3270 Schoonderbuken   
0479/88.07.52
p.everaerts@pandora.be

Kathleen LEMMENS
Zichemseweg 9   3270 Scherpenheuvel   
0474/67.70.10
kathleen.lemmens@advalvas.be

Tom SELS
Kasteelstraat 4   3272 Testelt   
0473/82.46.27
sels.tom@skynet.be

Luc VOGELS
Leistraat 11   3271 Zichem   013/77.40.43

We kunnen altijd rekenen op gedreven 
mensen. Nu en in de voorbije periode.
Mil Vanderauwera, Herman Weckx en 
Marie Jeanne Van Meerbergen keren niet 
terug naar de gemeenteraad. 
Francois Henderix en Yvonne Saenen 
nemen afscheid van het OCMW.
Wij danken hun van harte voor hun 
jarenlange inzet. Ze blijven echter op hun 
eigen gedreven manier meewerken.


