
Op 21 december 2012 legde Johan Vanhulst de eed als 
burgemeester af. CD&V bestuurt de komende 6 jaar samen met 
SP.a en Groen onze gemeente. Maak kennis met de 
CD&V-schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadleden 
op pagina 4 en 5.
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iedereen inbegrepen

Johan 
Vanhulst, 
onze nieuwe 
burgemeester 



4

Nieuwe bestuursploeg 
zet de lijnen uit…
De voorbije maanden werd al heel wat werk 
verzet door de nieuwe bestuursploeg. Samen 
met onze coalitiepartners schreven we een uitge-
breide beleidsverklaring, vertrekkende vanuit de 
verschillende verkiezingsprogramma’s, maar ook 
rekening houdende met de inbreng van gemeen-
tepersoneel en adviesraden. Op 7 februari keurde 
de gemeenteraad dit ambitieuze maar realisti-
sche beleidsprogramma 2013-2018 goed.

Maar we willen ook jouw mening!
Toch beschouwen wij ons werk niet als af, wij gaan nog een 
stap verder en willen dit programma toetsen aan de mening 
van onze inwoners. Wij komen naar jou toe. Daarom wordt 
in de loop van februari en maart in de vier deelgemeenten 
Opvelp, Lovenjoel, Korbeek-Lo en Bierbeek een “dorps-
vergadering” georganiseerd. We hopen op een constructieve 
inbreng van onze inwoners, die mee de prioriteiten voor 
Bierbeek kunnen bepalen. Alle ideeën worden samengebracht 
op zaterdag 16 maart in de Borre, waar samen met de ad-
viesraden concrete acties zullen worden geformuleerd. Heel 
dit participatieproces kadert in de invoering van de nieuwe 
“Beleids- en Beheerscyclus” (BBC) vanaf  1 januari 2014. 

Vanzelfsprekend zijn zij mee verantwoordelijk voor de andere beleidsdomeinen zoals woonbeleid, cultuur, mobiliteit, onder-
wijs en lokaal sociaal beleid. 
In de gemeenteraad werken volgende CD&V-ers actief  mee aan de realisatie van ons  programma: 
Veerle Van Cauwenberg (fractievoorzitter CD&V), Magda Wits, Jonah Cockx, Mia Ombelet en André Meulemans. 
In de OCMW-raad krijgt Monda versterking van Micheline Lefèvre en Ludo Aerts. 
Voor hun contactgegevens, kijk op http://bierbeek.cdenv.be

Wij staan voor je klaar!
Om onze doelstellingen makkelijker te kunnen realiseren en opvolgen, spraken we binnen het sche-
pencollege af wie welke beleidsdomeinen expliciet zal opvolgen. Voor onze CD&V-mandatarissen 
betekent dit concreet het volgende.

Johan 
VANHULST 
burgemeester    
johan.vanhulst@bierbeek.be
Burgerlijke stand en bevol-
king, politie en veiligheid, 
openbare werken, financiën

Jan 
VAN DER VELPEN 
schepen 
jan.vandervelpen@bierbeek.be
Ruimtelijke ordening, lokale 
economie, landbouw, leef-
milieu

Stefaan 
VAN HAEGENBORGH
schepen 
stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be
Jeugd, sport, toerisme, 
gezinsbeleid

Monda 
WUYTACK
OCMW-voorzitter en 
toegevoegd schepen
monda.wuytack@bierbeek.be
Welzijn, senioren, diversiteit

Gezellig veel volk 
op de nieuwjaars-
receptie van 
CD&V Bierbeek, 
waar we onze 
afscheidsnemen-
de mandatarissen 
bedankten ! Louis Camps en

Marjolein Stas
Christopher Oliha Herman 

Boogaerts
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Dank je wel burgemeester
Beste Mark,

2012 is ondertussen afgesloten en daarmee is ook het 
einde van jouw burgemeesterschap een feit. In april 
1999 begon je eraan. Ontelbare vergaderingen, stapels 
dossiers, vele losse babbels, meerdere ernstige ge-
sprekken, honderden telefoons en vermoedelijk enkele 
duizenden handtekeningen later zit het erop.

CD&V Bierbeek heeft jou vele jaren mogen meemaken, 
als lid, als bestuurslid, als voorzitter, als raads-
lid, als schepen en uiteindelijk als burgemeester. 
We hebben in die periode veel van jou mogen leren, 
je aanpak, je teamspirit, je doorzettingskracht, je 
realiteitszin, je strategisch politiek inzicht, het 
uiten van frustratie en die dan omzetten in positieve 
energie, de kracht van een sterke dossierkennis, je 
overtuigingskracht… Jij was het die hamerde op goede 
samenwerking binnen de groep en liet ons inzien dat 
dit leidde tot prachtige resultaten voor Bierbeek.

Mark, je mag oprecht en met fierheid terugblikken op 
wat voorbij is. Wij hebben graag, in volle vertrou-
wen en met heel veel sympathie met jou samengewerkt. 
Bedankt voor alles wat je voor Bierbeek en CD&V be-
tekende. Geniet met volle teugen van jouw tijd met 
Anne, met je gezin, met je nieuwe hobby’s.

Er wacht de mandatarissen een grote uitdaging. Met 
veel enthousiasme en creativiteit en vooral met jouw 
voorbeeld in het achterhoofd lukt het hen wel.

CD&V Bierbeek

Beste inwoner, wil jij ook een laatste woordje richten aan Mark Cardoen? 

Dat kan nog. Surf  naar http://www.bierbeek.be/bierbeekklinkt en laat je 

bericht achter in zijn gastenboek. Je kan dit ook doen voor de uittredende 

schepenen Magda Wits en Lieve Ver Poorten. 

Er vallen twee grote verrassingen te 
noteren bij de verkiezingsuitslag van 
14 oktober 2012. Vooreerst is er de 
grote zetelwinst van N-VA (+4) die 
ze voornamelijk boekt ten nadele van 
Open-VLD (-3).  Anderzijds heeft 
CD&V-lijsttrekker Johan Vanhulst maar 
liefst 1.257 kiezers weten te overtuigen, 
waarna hij terecht werd voorgedragen 
om Mark Cardoen op te volgen als 
burgemeester. 

Vol vertrouwen via 
dynamisering en vernieuwing
CD&V Bierbeek blikt tevreden terug 
op de verkiezingsuitslag. Steunend op 
de goede werking van en de realisaties 
binnen de gemeente tijdens de voorbije 
legislatuur, heeft een sterk vernieuwde 
kandidatenploeg na een intense cam-
pagneperiode haar leidende positie 
in het Bierbeekse politieke landschap 
weten te bestendigen. CD&V blijft 
met 8 gemeenteraadsleden de grootste 
politieke partij en levert de burgemees-
ter, OCMW-voorzitter en 2 schepenen. 
Mede te danken aan een goed uitgeba-
lanceerde kandidatenlijst heeft CD&V 
Bierbeek een niet geringe personele 
vernieuwing weten te realiseren met een 
duidelijke trend van verjonging.
Dank je wel beste kiezers voor het 
vertrouwen dat jullie ons gaven op 14 
oktober! Met liefst 2.259 stemmen heb-
ben jullie ons het mandaat gegeven om 
Bierbeek verder vorm te geven als een 
moderne, warme en vooruitstrevende 
gemeente!

Herman 
Boogaerts

Jeanneke Hofman Henri Loonbeek Magda Wits Mark Cardoen en Denise 
Hendrickx
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“Verkiezingsdag, 17.30 uur, alle 
bureaus zijn geteld. Ik heb 338 
stemmen, zo blijkt. Amai, wat 
een resultaat. Ik ben superblij.” 
Kersvers schepen Stefaan Van 
Haegenborgh blikt terug op 
wat er allemaal gebeurde in zijn 
leven na de verkiezingen van 14 
oktober.

15 - 21 oktober 2012: 
De verkiezingen zijn voorbij. Het was 
een intensieve maar leuke verkiezings-
campagne. De vele felicitaties doen 
deugd en tegelijk besef  ik dat er veel 
werk aan de winkel is. Tijd om tot rust 
te komen is er niet. Zondag is er de 
“Loop zonder dope”. De organisatie 
van deze jogging vraagt veel voorberei-
ding. Tussendoor neem ik nog eventjes 
tijd om op 19 oktober mijn verjaardag 
te vieren r. Wat een week!

26 - 28 oktober 2012: 
Druk weekend!  Het begint vrijdag-
ochtend met een vergadering met de 

nieuwe schepenen. Daarna doe ik de 
late dienst op het werk. ’s Avonds ga 
ik naar het dorpscafé van de Lande-
lijke Gilde. Een zeer geslaagde avond! 
Zaterdag is het voor de eerste keer 
coalitieoverleg. ’s Avonds blijkt doch-
ter Noor ziek te zijn t. Ik dus alleen 
met Senne naar de Tilkestocht. Amai, 
was dat schrikken! Zondagochtend 
geniet ik van RUST! Zondagnamid-
dag: stoet voor de inhuldiging van het 
Sint-Ermelindiskapelletje. Veel volk en 
prachtig weer! ’s Avonds komen er nog 
vrienden op bezoek. Gelukkig volgen 
er nu enkele dagen herfstverlof.

5 - 11 november 2012: 
Deze week neem ik de tijd om kennis 
te maken met de verschillende mensen 
in het gemeentehuis en de Borre. Het 
zijn leuke en leerrijke gesprekken. Ik 
kijk alvast uit naar de verdere samen-
werking. De tijd is ook gekomen om te 
beginnen schrijven aan de beleidspro-
gramma’s. Vanaf  nu is het (bijna) elke 
zaterdagvoormiddag coalitieoverleg.

12 november – 31 december 
2012:
Het wordt mij duidelijk dat “timema-
nagement” belangrijk zal zijn. Een 
goed evenwicht zoeken tussen gezin, 
werk en politiek wordt een moeilijke 
oefening. Ik moet mijn bevoegdheden 
ook toepassen op mezelf: voldoende 

tijd nemen voor mijn gezin, tijd nemen 
om te sporten (zodat ik niet te veel 
aankom van alle eetfestijnen) en af  en 
toe vakantie nemen (toerisme).

1 januari 2013:
Het nieuwe jaar is gestart. De kinde-
ren lezen hun nieuwjaarsbrieven voor. 
Familie, vrienden en kennissen wensen 
me een goede gezondheid en veel geluk 
in de politiek!

2 januari 2013: 
Zoals altijd op de tweede dag van het 
jaar is het een drukke werkdag. Niet 
veel tijd dus om zenuwachtig te worden 
voor de installatievergadering van van-
avond. ’s Avonds hebben de zenuwen 
me toch te pakken. Onder ogen van 
een groot publiek leg ik mijn eed als 
gemeenteraadslid en schepen af. Ik kan 
beginnen aan deze nieuwe uitdaging.

7 januari 2013: 
Mijn eerste schepencollege. Allemaal 
nieuwe indrukken. De sfeer is optimaal. 
’s Avonds ga ik naar de installatieverga-
dering van de OCMW-raad. 

2 februari 2013: 
Mijn eerste maand als schepen zit erop. 
Ik heb genoten van alle nieuwe uitda-
gingen, gesprekken, opdrachten… Een 
ding is duidelijk: het worden boeiende 
jaren.

Dagboek van een 
kersverse schepen!

IDENTIKIT

Wie is Stefaan Van Haegenborgh?

Schepen van Jeugd, sport, gezinsbeleid, toerisme 
Maatschappelijk werker in De Spiegel
36 jaar
Woont samen met Cindy Vanfroyenhoven
Papa van Senne (8) en Noor (7) 
stefaan.vanhaegenborgh@bierbeek.be


