
“We willen alle inwoners
betrekken om samen
uit te groeien tot
de warmste stad van Vlaanderen"

Stad en OCMW
Zoals aan het begin van de legislatuur was afgesproken, nam Arlette Sannen de functie van
voorzitter van de gemeenteraad over van Geert Janssens (foto). Geert wordt  fractieleider in
de gemeenteraad en blijft voorzitter van de commissie intergemeentelijke samenwerking.
Kathleen Lemmens vond werk in de bibliotheek en kan daardoor niet langer zetelen in de
OCMW-raad waar ze wordt vervangen door Robby Baptist. In het beheersorgaan van de bib
werd zij opgevolgd door Dirk   Buelens.

Partijbestuur
Marc Van den Bergh werd opnieuw verkozen tot
voorzitter van de CD&V-afdeling
Scherpenheuvel-Zichem. De partij wenst hem
hiervoor te feliciteren en is Marc zeer dankbaar
voor zijn jarenlange geëngageerde inzet .
Andere bestuursfuncties:
Ondervoorzitters: Inne Pauwels, Geert Janssens
Afdelingssecretaris: Lorenzo Ramalho neemt ad
interim de taken van Marcellina De Keyser over
Penningmeester: Karel Peeters
Communicatie: Ben Mattheus
Voorzitter Jong CD&V: Koen Vranken
Voorzitter Vrouw&Maatsch: Kathleen Lemmens
Voorzitter Senioren: Jos Lemmens

CD&V-fractie gemeenteraad
(foto hieronder):
Onder v.l.n.r. Arlette Sannen, Marleen Van Meeuwen, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens . Boven v.l.n.r .Inne Pauwels, Manu Claes, Ben Mattheus, Koen Vranken, Geert
Janssens . Ontbreekt op de foto: Rob Jacquemyn

WISSELS EN NIEUW
CD&V BESTUUR

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking 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

Contact:
* Manu Claes: manu.claes@skynet.be
* Geert Janssens: jrgeert@gmail.com
* Marie Jeanne Hendrickx:
    mj.hendrickx@skynet.be

www.scherpenheuvel.cdenv.be
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Scherpenheuvel-Zichem bruist ook
deze zomer weer van de activiteiten.
Naast de talloze buurtfeesten,
evenementen en eetdagen  is er ook een
feestelijke editie van de kermis in
Scherpenheuvel...

Dankzij de inzet van vrijwilligers,
verenigingen, scholen,... leeft er in
onze stad een bijzonder sterk
gemeenschapsgevoel. Met CD&V willen
we daar graag toe bijdragen.

Zo groeien we samen uit tot de warmste
stad van Vlaanderen

Scherpenheuvel-
Zichem bruist

Burgemeester Manu Claes



Omdat de maand juli dit jaar vijf
weekends telt, duurt de kermis een
weekendje langer.

 Voor het stadsbestuur, de kermisuitbaters en
de plaatselijke handelaars is dit een
gelegenheid om er een feesteditie van te
maken. Vanaf zaterdag 23 juli tot en met
zondag 7 augustus kan iedereen genieten van
een uitgebreid feestprogramma met
avondmarkt, straattekenen voor de kinderen
georganiseerd door chiro Scherpenheuvel,
een tentoonstelling in het zaaltje van de
brandweer met historische kermisfoto’s en
een miniatuurkermis.  Voor de

fototentoonstelling en brochure over de
geschiedenis van de kermis tekent Erfgoed
Scherpenheuvel.
Er is ook de doortocht van de wielerwedstrijd
voor profs door het Hageland  met  een
tussenspurt  op vrijdag 5 augustus omstreeks
17 uur in de Basilieklaan in Scherpenheuvel.

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM KRIJGT
LABEL 'DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE'

De gemeenteraad heeft de
beginselverklaring ‘diervriendelijke
gemeente’ van de provincie Vlaams-
Brabant onderschreven. Hiermee
krijgt de stad het label van
diervriendelijke gemeente.

De stad schaart zich achter een aantal
intenties zoals voorgesteld door de provincie.
Dit betekent dat het bestuur zoveel mogelijk
rekening wil houden met dierenwelzijn en
eventuele problemen op een diervriendelijke
manier wil oplossen.

De stad neemt nu reeds al heel wat
initiatieven in het kader van dierenwelzijn, zo
is gebleken uit de toetsing van de
beginselverklaring aan de realiteit.

Concrete engagementen betreffen
bijvoorbeeld de sterilisatie en castratie van
zwerfkatten en het vermijden van
hondenpoep op straat.

Eerste schepen Lieve Renders werd
aangeduid als schepen verantwoordelijk
voor dierenwelzijn.

Jong CD&V koppelde er meteen een ludieke
actie aan vast en verdeelde gratis
hondenpoepzakjes. Koen Vranken,
jongerenvoorzitter, was tevreden met de
response. "De actie viel in de smaak en kende
heel wat bijval.'

Besturen in moeilijke tijden

Economisch ging het ons de voorbije jaren
niet voor de wind. De schokken van de
wereldwijde bankencrisis van 2008 blijven
nazinderen tot op het lokale niveau.

Met onze eigen gemeentefinanciën gaat het
desondanks de goede richting uit. Tegen 2018
zullen de rekeningen weer in evenwicht zijn.
Ondertussen staat een forse schuldafbouw
geprogrammeerd. Alleen dit jaar al dalen
onze schulden met 4,4 miljoen euro. Wij
beseffen al te goed dat dit alleen maar kan
door de inspanningen van onze inwoners.

In tijden van besparing komt het er op aan de
dienstverlening zo goed mogelijk overeind te
houden. Als CD&V zijn we blij met de positieve
commentaren voor ons sociaal beleid. Onze
buitenschoolse kinderopvang wordt sterk
geapprecieerd en laat toe om jonge gezinnen
aan te trekken. Dit versterkt niet alleen ons
financieel draagvlak maar ook het sociale
weefsel en het verenigingsleven. Dat onze
stad op dat vlak bruist, blijkt overigens uit de
hoge bezettingsgraad van onze zalen.

Wat dat laatste betreft, mag ik zeggen dat het
‘zalenprobleem’ in Averbode en
Schoonderbuken ons nauw aan het hart ligt.
De gemeente kan de kosten echter niet langer

alleen blijven dragen.
Plaatselijke samen-
werking en krachten-
bundeling kan een
oplossing zijn zoals in
Averbode is gebleken.
De scouts, de parochie
en de stad hebben de handen in elkaar
geslagen voor het oprichten van een
multifunctionele nieuwbouw op de
scoutsterreinen. Andere verenigingen, die
momenteel gebruik maken van de Familia,
zullen er dan ook terecht kunnen. De stad
heeft alvast  een krediet van 150.000 euro
vrijgemaakt waarvan 25.000 euro uit het
bouwfonds.. Ook de scouts zelf en de
parochie zullen een inbreng doen. Er zijn ook
de Europese subsidies ten bedrage van
75.000 euro  via LEADER Hageland, die  de stad
gereserveerd heeft  voor dit project.

Voor turnclub THOR uit Zichem wordt een
inspanning gedaan van 130.000 euro om de
turnzaal in de Oranjestraat te voorzien van
een dakkoepel zodat de vereiste hoogte voor
het trampolinespringen gehaald wordt.

Investeren in moeilijke tijden? Het kan , mits
enige creativiteit en bundeling van krachten.

                     Manu Claes, burgemeester

BESTUREN IN MOEILIJKE
TIJDEN? HET KAN...

NIEUWE
SCOUTS-
LOKALEN
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Creativiteit en bundeling van
krachten is wat we nodig hebben

DIERVRIENDELIJKE
GEMEENTE
Gemeenteraad keurde beginselverklaring goed

Feesteditie Zomerkermis

Jong CD&V zegt NEEN tegen
zwerfvuil

Half maart vond in Vlaanderen de
nationale zwerfvuilactie ‘Let’s do it
Belgium’ plaats. Jong CD&V
Scherpenheuvel-Zichem stak met veel
plezier de handen uit de mouwen en
nam deel aan de actie.

De campagne is onderdeel van een
wereldwijd burgerinitiatief tegen zwerfvuil,
waar ook Scherpenheuvel-Zichem duidelijk
nood aan heeft. ‘Let’s do it Belgium’ spoort
burgers aan om hun steentje bij te dragen
aan een propere omgeving.

“We hopen op deze manier een
voorbeeld te zijn voor alle
inwoners van onze stad”, zegt
Koen Vranken voorzitter van
Jong CD&V Scherpenheuvel-
Zichem. “We waren erg
geschrokken van wat je
allemaal op en naast de straten
vindt, er is duidelijk nog veel
werk aan de winkel.”

Meer informatie over Jong CD&V
Scherpenheuvel-Zichem:

Koen Vranken, voorzitter
E-mailadres : jongcdenvsz@gmail.com
GSM +32 (0) 478 539 436
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