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Begin mei 2017 werd gestart met de
aanleg van nieuwe fietspaden in de
Neervelpsestraat.
Na de (her)aanleg van fietspaden in de
Waversesteenweg en Lovenjoelsestraat in het begin van deze beleidsperiode, komt de uitvoering van een
indrukwekkende lijst nieuwe fietspaden langzaam maar zeker op gang.
Lees meer op pagina 3!

Investeren in
fietspaden
Burgemeester Johan Vanhulst:
“CD&V Bierbeek vindt het
belangrijk om veilige
fietsverbindingen te maken.
We blijven investeren
in fietspaden.”

OPEN ELKE WOENSDAG
VAN 10 TOT 18 UUR
CD&V Bierbeek is ervan overtuigd dat
door solidariteit en verbondenheid
armoede en sociale uitsluiting verholpen kunnen worden. We hebben de
morele plicht om mensen in armoede
te helpen, zo zeggen OCMW-voorzitster Monda Wuytack en Marijke Huys
die in het voorjaar tijdelijk de OCMWraad voorzat.

Ave Regina
Stationsstraat 23 F
(gelijkvloers)
3360 Lovenjoel

Vanuit die optiek en met steun van de
provincie werd in Lovenjoel een Sociale
Kruidenier opgericht. Dit is een winkel waar
gezonde voeding tegen scherpe prijzen
wordt aangeboden, en waar mensen die het
financieel moeilijk hebben korting krijgen op
hun aankopen. Iedereen is er welkom om
boodschappen te doen! Solidair winkelen
betekent: als er genoeg solidaire klanten
komen winkelen zijn ze in staat de prijzen
voor de mensen met een lager inkomen
(sociale klanten) goedkoper te houden. De
solidaireklant drukt zijn band uit met mensen
die het minder hebben én strijdt mee tegen
voedselverspilling.
De maatschappelijke werkers van het OCMW
van Bierbeek gaan op professionele wijze na
of mensen in aanmerking komen om sociale
klant te worden. Omdat armoede meer is dan
een gebrek aan geld is dit een uitgelezen actie.
Zowel op het niveau van het individu als op

het niveau van de samenleving wordt
armoede bestreden.

Kom ook eens langs!
In Ave Regina werd een plek gevonden om
deze winkel vorm te geven. De winkel is open
sinds 18 januari 2017, elke woensdag tussen
10 en 18 uur. Naast de winkel is er ruimte voor
ontmoeting, een plek waar mensen op adem
kunnen komen en een luisterend oor vinden
bij een tas koffie of een kom soep. Dit is heel
belangrijk omdat leven in armoede dikwijls
een eenzaam en stressvol bestaan is.
De winkel wordt uitgebaat door vrijwilligers,
samen met coördinator Eric. De Sociale
Kruidenier wil een structureel alternatief
bieden voor de klassieke noodhulp.

Savooi
Na een oproep waarbij gezocht werd naar
een krachtige naam voor de Sociale
Kruidenier, kwam de Savooi uit de bus.
SAVOOI staat als afkorting voor Sociaal Actief
VOOr Iedereen. Dit vat perfect samen wat de
Sociale Kruidenier wil bereiken. Sinds mei is
de Savooi 2 uur langer open, dus voortaan
elke woensdag van 10 u tot 18u!

"De aanleg van een Vlonderpad aan 'het Boulevarreke' in Bierbeek
krijgt € 10.000 subsidie via het Europees programma voor
Plattelandsontwikkeling LEADER. Hiermee verbeteren we een mooie
trage weg in ons dorpscentrum”, aldus schepen Jan Van der
Velpen.
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WIJZIGINGEN IN
GEMEENTE- EN
OCMW-RAAD
Bedankt Veerle Van Cauwenberg
Veerle Van Cauwenberg (Korbeek-lo)
was 16 jaar lang gemeenteraadslid
voor CD&V in Bierbeek. We willen
Veerle danken voor haar jarenlange
inzet.

dit mandaat met veel plezier uitgevoerd en
vooral gewerkt rond een leefbare en veilige
omgeving en rond mobiliteit. Ik blijf actief
rond deze thema's als bestuurslid van CD&VBierbeek”, aldus Veerle Van Cauwenberg.

Met haar achtergrond als juriste en als
fractieleider bracht Veerle een duidelijke
meerwaarde in verschillende dossiers.
Zestien jaar lang droeg zij mee het CD&Vbeleid uit in onze gemeente. Veerle was ook
voorzitster van de gemeenteraadcommissie
Beleid, lid van de politieraad en enkele
(advies)raden.

Op 4 mei legde Christopher Oliha (Lovenjoel) de eed af als nieuw gemeenteraadslid.
Christopher zetelde voordien in de OCMWraad, waar hij opgevolgd wordt door Henri
Loonbeek (Opvelp, rechts op de foto).
Gemeenteraadslid Ludo Aerts (Korbeek-lo,
links op de foto) wordt de nieuwe CD&Vfractieleider in de gemeenteraad.

Door haar drukke professionele en gezinsleven neemt Veerle nu wat gas terug. “Ik heb

Dank je wel Veerle en veel succes Christopher, Henri en Ludo.

Maar liefst negen
fietspadenprojecten gepland
Onder impuls van CD&V blijft de gemeente
investeren in fietspaden. Daarbij maken we
dankbaar gebruik van de subsidies van
provincie en Vlaams Gewest. In onze
meerjarenplanning hebben we voor meer
dan € 5.700.000 voorzien voor vernieuwing
van fietspaden.
Op het kaartje zie je een mooi overzicht van
alle fietspadenprojecten in onze gemeente:

Uitschuifbare tribune in theaterzaal de borre
Met de borre heeft onze gemeente een
schitterend cultuurcentrum met een
programma-aanbod waar veel gemeenten
jaloers op zijn. Investeringen zijn noodzakelijk om de theaterzaal aan te passen aan
de hedendaagse normen. Sleuren met
stoelen zal niet meer nodig zijn. Het zit- en
kijkcomfort in de theaterzaal wordt na de
installatie van een nieuwe tribune veel groter.
Op 10 juni zijn de verbouwingswerken
gestart. Er komt een telescopische tribune
met 364 plaatsen. De zaal zal polyvalent
bruikbaar blijven. Daarnaast worden ook de
verluchtings- en verwarmingstechnieken
volledig vernieuwd en de toegankelijkheid
voor andersvaliden verhoogt. Met deze

investering is de borre kwalitatief gewapend
voor de toekomst. In het najaar zijn de werken
klaar en zal je extra kunnen genieten van de
talrijke voorstellingen.

Bestel alvast je tickets via
www.ccdeborre.be

1. Neervelpsestraat (fase 1, tot Lovenjoelsestraat): momenteel in uitvoering
2. Neervelpsestraat (fase 2, tot Neervelp):
plannen klaar, nog grondverwerving en
vergunning
3. Opvelpsestraat: plannen klaar, nog
grondverwerving en vergunning
4. Hoegaardsesteenweg (van Kapelstraat tot
Willebringen): plannenklaar, uitvoering door
Ruilverkavelingscomité
5. Lovenjoelsestraat (fase 2) tot aan Groenstraat, samen met rioleringswerken: plannen in opmaak
6. Pellenbergstraat: plannen klaar, nog
grondverwerving
7. Tiensesteenweg: plannen klaar, samen
met rioleringswerken, nog grondverwerving
en vergunning
8. Korbeek-Losestraat-Bierbeekstraat: plannen in opmaak
9. Fietssnelweg Leuven-Tienen: plannen in
opmaak, project wordt getrokken door
provincie.

Deze stoelen worden vervangen door een
uitschuifbare tribune
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Voor de jeugdbewegingen komt hét hoogtepunt van hun
werkingsjaar eraan: samen op kamp!
Chiro Hiperlie begint er dit jaar vroeg aan. Zij trekken reeds begin juli naar het
Limburgse Ham. Chiro Karoo en FOS De Toekan vertrekken in het tweede deel
van juli naar respectievelijk Balen (de Kempen) en Pésche (provincie Namen).

Veel plezier op kamp!
Elke jeugdbeweging gaat gemiddeld met 120
tot 200 personen op kamp. De leiding en de
onontbeerlijke kookploeg zorgen ervoor dat
onze kinderen de tijd van hun leven beleven.
Alvast bedankt voor jullie onbetaalbare inzet en
enthousiasme.
De gemeente ondersteunt de jeugdbewegingen
met kampsubsidies. “In 2016 werd er een
bedrag van € 5366,77 toegekend voor de
verschillende jeugdbewegingen. Daarbovenop
ondersteunen we hen ook met subsidies voor
kampvervoer. Hiervoor werd € 6231,50 vrij
gemaakt.” aldus schepen van Jeugd Stefaan
Van Haegenborgh.
CD&V Bierbeek wenst onze jongeren veel
kampplezier.

In memoriam Jan Vanhulst

Op 15 februari namen wij afscheid van Jan
Vanhulst, vader van onze burgemeester. Jan
was een geëngageerd bestuurslid van onze
afdeling. Hij was jarenlang penningsmeester
en zetelde onder meer in de Bibliotheekcommissie van onze gemeente.
Jan werd door iedereen gewaardeerd door zijn
stille maar inhoudelijk sterk onderbouwde
mening. Wij danken Jan voor zijn inzet voor
CD&V Bierbeek en voor onze gemeente.

Fijne vakantie!
De scholen hebben voor een tijdje hun
deuren gesloten. Koffers worden vol gestouwd met zomerse spullen. We genieten
op terras tot in de late uurtjes. Kinderen
spelen buiten en volgen kampjes. Het is
vakantie!
We wensen u allen een fijne, zorgeloze
vakantietijd: tijd om met vrienden af te
spreken, om te genieten van een zonsondergang, om de wind te voelen en het
water te ruiken, omte wandelen of te fietsen
en onbekende pareltjes te ontdekken. In
Bierbeek of elders.

Bierbeek barst van
sportief talent!
Op 9 juni zette Bierbeek naar jaarlijkse
gewoonte zijn sportkampioenen in de kijker!
Dit jaar werden er 190 kampioenen gehuldigd. Allen leverden zij mooie prestaties op
provinciale, Vlaamse of Belgische kampioenschappen. Sommigen namen zelfs deel
aan Europese kampioenschappen.Proficiat!
CD&V Bierbeek blijft aan de kar trekken om
de gemeentelijke sportinfrastructuur kwalitatief te onderhouden en uit te breiden waar
mogelijk. Zoveel mogelijk Bierbekenaren
aan het sporten krijgen, blijft onze doelstelling.

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 lokale contactpersoon:
Veerle Scheire, afdelingsvoorzitter
vscheire@cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/bierbeek

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

OP KAMP MET ONZE
JEUGDBEWEGINGEN

