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WERK !
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STERKER VLAANDEREN, STERKER BIERBEEK
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet dan ook in op mooie lokale
projecten in elke gemeente, ook bij ons.
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een
gemeente kan niet zonder samenwerking met de hogere overheden. En omgekeerd!
Zo kwam er in 2011 een veiligere
schoolomgeving aan de Sint-Pietersschool, opende vorig jaar het nieuwe
woonzorgcentrum D’Eycken Brug in
Korbeek-Lo, kwamen er 4 nieuwe klas-

lokalen in de gemeenteschool op de
Bremt en werden de rioleringswerken in
de Bieststraat-Kloosterstraat-Kasteelstraat afgerond. In 2014 worden nieuwe
fietspaden aan de Waversesteenweg en
de Lovenjoelsestraat in gebruik genomen en wordt een gebouw in Ave Regina
omgebouwd tot eigentijdse jeugdlokalen
voor de scouts in Lovenjoel.
Al deze realisaties zijn maar mogelijk
dankzij de samenwerking met het Vlaamse, federale, ja zelfs het Europese niveau.
Zonder die samenwerking zou onze gemeente er niet zo fraai uitzien!

Denk daar aan als u een weloverwogen stem wil uitbrengen op 25 mei. Een
stem voor CD&V is het verschil maken in
uw buurt.
Onze CD&V-burgemeester Johan Vanhulst, OCMW-voorzitter Monda Wuytack
en schepenen Jan Van der Velpen en
Stefaan Van Haegenborgh kent u. Maar
maakte u al kennis met Bert Kelchtermans? Bert is de Bierbeekse kandidaat
die wij naar voren schuiven op 25 mei.
Hij staat op de 9de opvolgersplaats op de
CD&V-lijst voor het Vlaams parlement.
Op pagina 5 stelt Bert zich kort aan u voor.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten
CD&V is de enige partij met een sterke nationale én lokale verankering. Zo bouwen we
samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.
Waar de nood er is, gaan we tot de actie
over en werken we samen op verschillende
beleidsniveaus. Door de zaken samen aan te
pakken, samen creatief te zijn en samen te
ondernemen zijn we tot grote daden in staat:
projecten en realisaties waar we allemaal
goed gezind van worden, tot voordeel van
iedereen. Ook in onze gemeente Bierbeek
vind je daar verschillende voorbeelden van.

Zorg voor onze ouderen

Nieuw woonzorgcentrum in Korbeek-Lo
Oud worden met goede zorgen in uw eigen huis en zelfs residentieel wonen in eigen buurt
als thuiszorg te intensief wordt. CD&V heeft er samen met de steun van de Vlaamse overheid werk van gemaakt. Mede door de inzet van thuiszorgdiensten en de subsidie voor de
bouw van het woonzorgcentrum D’ Eycken Brug heeft de Bierbeekse senior kans om in
zijn vertrouwde omgeving te blijven wonen en van de nodige zorgen te kunnen genieten.
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VLAANDEREN,
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Veiliger met de fiets

Nieuwe fietspaden Waversesteenweg en Lovenjoelsestraat
Nieuwe fietspaden aanleggen kost handenvol geld. Het Vlaams Gewest en de provincie
komen financieel tussen op trajecten waar
een functioneel fietsroutenetwerk passeert.
Zeer recent, op zondag 6 april 2014, werden
de nieuwe fietspaden aan de Waversesteenweg in Opvelp officieel ingefietst. Ook de
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heraanleg van fietspaden aan de Lovenjoelsestraat schiet goed op. Twee dossiers die
samen ruim 1,1 miljoen euro kosten, doch
waarvan bijna 80% gesubsidieerd wordt.
Momenteel zijn ook de dossiers voor nieuwe
fietspaden in de Pellenbergstraat en de
Tiensesteenweg (richting Boutersem) in

voorbereiding. En nog meer goed nieuws:
onlangs werd de studie van nieuwe fietspaden aan de Opvelpse- en Neervelpsestraat
en de Hoegaardsesteenweg (richting Willebringen) opgestart. Zonder steun van provincie en Vlaanderen zou dit alles voor onze
gemeente niet mogelijk zijn!

Steun Bert Kelchtermans op 25 mei!
Bert Kelchtermans
Vengerstraat 63, Korbeek-Lo
Advocaat
Getrouwd met Mira Wouters
Papa van Ward (9j) en Aline (6j)

Bert Kelchtermans is onze kandidaat voor de verkiezingen
van zondag 25 mei. Hij staat op de 9de opvolgersplaats van
de Vlaamse CD&V-lijst. Bert blijft zich met veel enthousiasme
inzetten voor het verdedigen van onze lokale belangen op hoger
niveau, zoals o.a. voor de aanleg van veilige fietspaden, vlotter
woon-werkverkeer, speciale aandacht voor een betere combinatie
gezin-werk en aangepaste sportfaciliteiten. “Mensen samen brengen”,
is zijn motto. Een echte CD&V-gedachte.

Ruimte voor onze jeugd
Verbouwing jeugdlokalen voor scoutsvereniging De Toekan
In 2013 vonden wij een definitieve oplossing voor de huisvestingsproblemen voor De Toekan. Deze bloeiende jeugdbeweging zal de
komende jaren onderdak vinden in “De Villa” van het Klein Park te
Lovenjoel. De Toekan heeft hier voldoende buitenspeelmogelijkheden. De verbouwingswerken werden aangevat eind 2013. De kosten worden geraamd op 330.000 euro. Via het Europees Fonds voor
Plattelandsontwikkeling kan De Toekan rekenen op een subsidie van
128.839,98 euro. De gemeenteraad besliste hier een investeringssubsidie van 200.000 euro bovenop te doen. De scouts kunnen bovendien
rekenen op verschillende vrijwilligers (ouders en oud-leiding) om een
handje toe te steken. Op deze manier worden de kosten gedrukt. We
appreciëren ten zeerste de inspanningen die zij leveren. De ingebruikname van de jeugdlokalen is voorzien tegen september 2015.

Investeren in verkeersveiligheid en onderwijs
Veiligere schoolomgeving Tiensesteenweg en nieuwe klaslokalen gemeenteschool
De Vlaamse overheid investeert in het lager- en kleuteronderwijs. Zo werd in 2011 dankzij Vlaamse middelen de
schoolomgeving van de Sint-Pietersschool in Korbeek-Lo
grondig aangepakt. De Tiensesteenweg werd heringericht
met twee ipv drie rijstroken, waardoor meer ruimte vrij
kwam voor fietsers en voetgangers, parkeerplaatsen en
veiligere oversteekplaatsen. Van de totaalkost van ongeveer
1 miljoen euro werd ruim 80% door de Vlaamse overheid
gesponsord. De gemeente Bierbeek zelf bouwde vorig jaar
4 nieuwe klaslokalen aan de centrale school op de Bremt.
Ook hiervoor rekent de gemeente op subsidies, die evenwel nog enkele jaren op zich kunnen laten
wachten. CD&V pleit dan ook dat achterstanden in subsidiedossiers stelselmatig worden
weggewerkt.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 1 keer per week naar de Spaanse les. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die heel wat

De gemeente Bierbeek zelf bouwde vorig
jaar 4 nieuwe klaslokalen aan de centrale
school op de Bremt. Ook hiervoor rekent de
gemeente op subsidies.
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mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is ook
kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, school of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen heeft,
dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Via het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling kan De Toekan rekenen op
een subsidie van 128.839,98 euro voor de
verbouwing van hun nieuwe lokalen.

Dankzij de steun van provincie en Vlaanderen kan de gemeente investeren in nieuwe
fietspaden, zoals recent in de Lovenjoelsestraat en de Waversesteenweg.

Sterker Vlaanderen, Sterker land

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

STERKER VLAANDEREN,
STERKER BIERBEEK

