
Voor het tweede jaar op rij organiseren  
onze jongeren een uitstap naar het 
Schlagerfestival in Hasselt. Zaterdag 1 
april vertrekken ze weer met een volle bus.

Ook jong CD&V engageerde zich dit 
schooljaar  voor een veiligere 
schoolomgeving (zie foto's). Met een 
ludieke actie werden buurtbewoners 
gevraagd om affiches van de actie op goed 
zichtbare plaatsen op te hangen. Hoe meer 
affiches in het straatbeeld, hoe meer 
mensen attent werden gemaakt op hun 
weggedrag en hoe veiliger de 
schoolomgeving voor iedereen. 

'De inwoners steunden onze actie 
massaal. Samen zorgen we voor een  
veiligere schoolomgeving',  aldus  Koen 
Vranken, voorzitter van Jong CD&V 
Scherpenheuvel-Zichem. 

Wie aan de actie deelnam, maakte 
bovendien kans om een pakket met 
streekproducten te winnen. Er werden 2 
winnaars uitgeloot, nl. Maria Smekens 
(Keiberg) en familie Oostens – Goossens 
(Messelbroek). Aan hen een dikke proficiat

Meer info: Koen Vranken, Jong CD&V 
Scherpenheuvel-Zichem, 0478/53.94.36 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Manu Claes: manu.claes@skynet.be
Geert Janssens: jrgeert@gmail.com
Marie Jeanne Hendrickx: 
mj.hendrickx@skynet.be

www.scherpenheuvel.cdenv.be

in Scherpenheuvel-Zichem
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Niet toegeven aan 
het populisme
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Na Brexit, Trump,... en wie weet wat 
er nog komt, krijgen ook in onze 
samenleving gevoelens van 
antipolitiek steeds meer voet aan de 
grond. Zo'n klimaat vormt een 
gevaarlijke voedingsbodem voor 
populisme en halve waarheden.

Uiteraard dragen politici hierin zelf 
ook een grote verantwoordelijkheid. 
We moeten daarom veel meer oog 
hebben voor de oorzaken van het 
ongenoegen van de mensen. Maar, 
we moeten ook blijven proberen om 
mensen te verbinden en samen te 
brengen in plaats van verder te 
polariseren en bevolkingsgroepen 
tegen elkaar op te zetten. Dat is 
precies wat CD&V wil doen. Dit is niet  
altijd de populairste werkwijze maar 
volgens ons wel de enige juiste. 

Geert Janssens, ondervoorzitter

Centraal thema: veilig naar school

IJscrèmekarren Lekdreef

Dak Turnzaal Zichem

Nieuws van Jong CD&V

Nieuws van 
Jong CD&V 

SCHLAGERFESTIVAL (1 APRIL) EN ACTIE 
VOOR VEILIGERE SCHOOLOMGEVING 



Aan de Vlindertuin in Averbode 
werden reeds heel wat 
initiatieven genomen en er is 
momenteel verscherpt toezicht 
van de wijkagenten naar 
aanleiding van de gewijzigde 
parkeer- en verkeerssituatie

Veilig naar school

IJskarren 
Op de Gemeenteraad  (09/02/2017) werd 
beslist dat er vanaf 1 april op de eigendom 
van de stad in de Lekdreef in Averbode 
twee bijkomende standplaatsen voor 
ijskarren komen (NV-A en Vlaams Belang 
stemden tegen het voorstel). Er stelde zich 
inmiddels reeds één uitbater kandidaat. 

Als CD&V zijn we heel blij met deze 
beslissing die ertoe moet bijdragen dat 
deze traditie in Averbode in ere wordt 
gehouden. Uit de bespreking in de 
Gemeenteraad hebben we begrepen dat 
de instapprijs minder dan de helft 
bedraagt van de hoogste prijs in de markt.

De veiligheid van de schoolomgevingen is 
voor CD&V al jarenlang een prioritair 
aandachtspunt. Initiatieven worden 
steeds genomen na overleg met de 
schooldirecties, leerkrachten en 
oudercomités. 
 
Aan alle schoolomgevingen werden, in 
combinatie met invoering van zone-30, 
verkeersremmende maatregelen 
genomen zoals verhoogde plateaus en 
wegversmallingen. Aan  de Sint- 
Jozefschool  in Messelbroek werden een 
verhoogd plateau en fietssuggestie-
stroken aangelegd. Aan de gemeente-
school te Keiberg loopt een project 
‘verkeersarme schoolomgeving’. In dat 
verband zal in Keiberg (en ook in 
Messelbroek) de bebouwde kom 
ingevoerd worden. De Houwaarstraat in 

Schoonderbuken krijgt een nieuwe 
veiligere parkeerinrichting. In Averbode 
komt er een wandelpad door het bos dat 
de verbinding maakt tussen parking 
Abdijvest en school De Vlindertuin.  

De gemachtigde opzichters aan de 
scholen helpen kinderen en ouders veilig 
oversteken en er werd voor iedere school 
een schoolroutekaart opgesteld met de 
veiligste schoolroute per fiets of te voet. 
De wijkagenten houden een oogje in het 
zeil aan onze scholen. Zij treden op de 
eerste plaats sensibiliserend op ( en ook 
verbaliserend indien nodig) en zien er op 
toe dat iedereen zich aan de regels houdt 
o.a. wat het reglementair parkeren betreft. 
 
Manu CLAES 
Burgemeester 

… de opbrengst van het eetfeest van de 
burgemeester en zijn ploeg naar Chiro 
Scherpenheuvel ging (zie foto)?
 
… de renovatie van de kleuterschool ’t 
Belhameltje op de Keiberg door onze eigen 
technische dienst  vlot verloopt onder 
leiding van Schepen Marleen Van Meeuwen?  

... Manu Claes in 2018 de CD&V-lijst voor de 
gemeenteraad trekt?
 
… het OCMW op initiatief van voorzitter 
Marie Jeanne Hendrickx volkstuintjes 
opstart aan de Groenhoef in 
Scherpenheuvel  en CD&V daarmee weer 
één van haar programmapunten kan 
realiseren?
 
… u op 30 april welkom bent op de Open 
Landbouw-bedrijvendag waarbij u het 
melkveebedrijf van de abdij van Averbode 
en Ezelboerderij De Hoef in Messelbroek kan 
bezoeken, met dank aan Schepen Lieve 
Renders voor haar inzet?
 
… op 11 juni in Scherpenheuvel, wegens het 
grote succes van vorig jaar, een Fair Trade en 
Streekproductenmarkt zal georganiseerd 
worden?

 … op 5 augustus  de wielerwedstrijd ‘Dwars 
door het Hageland’ voor de tweede keer zal 
doorgaan en de  koers te volgen is vanop  de 
Maagdentoren als die daar passeert?

 … aan Den Egger in Scherpenheuvel een 
speeltoestel werd geplaatst waar de 
kinderen veel plezier zullen aan beleven?

 
… wandelknooppunt 100 aan de lekdreef in 
Averbode uitgeroepen is tot het populairste 
van heel Vlaanderen?

… aan de sporthallen van Averbode en 
Scherpenheuvel een AED-toestel 
(defibrilator voor het hart) werd geplaatst en 
dat er een derde toestel komt aan het Sociaal 
Huis in Zichem?
 
… de bibliotheek in Averbode recent werd 
uitgerust met een zelfbedieningssysteem 
wat meer service biedt aan de vele 
gebruikers?

Dak turnzaal Zichem
De stad heeft  een budget vrijgemaakt voor 
de uitbouw van het dak van de turnzaal in 
Zichem (Oranjestraat). Turnkring THOR is 
vragende partij voor deze uitbouw omdat 
het dak nu niet hoog genoeg is voor de 
trampolinewedstrijden. THOR betaalt 1/3 
van de kosten van dit project.  Er werd 
reeds een ontwerper aangesteld en de 
werken worden uitgevoerd eind mei 2018.  

Marleen Van Meeuwen 
Schepen van openbare werken 

Ook Jong CD&V zette zich afgelopen jaar in voor de veiligheid aan onze scholen (zie pagina 4)

WIST U DAT 

“Koop en consumeer bij 
onze plaatselijke 

middenstand, handelaars 
en bedrijven ”




