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Gedreven burgemeester  
midden de mensen

Al bijna 12 jaar vervult Mark Cardoen het burgemeestersambt met verve. 
Hij bedrijft de politiek met passie en een fantastische gedrevenheid. 
Op 14 oktober 2012 neemt Mark echter niet meer deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij is de politiek zeker niet beu en is evenmin ontgoocheld. 
Integendeel. Hij vindt het een kunst tijdig te stoppen en op die 
manier alle kansen te geven aan verjonging en vernieuwing. 
Dit signaal typeert Mark door en door en siert hem als mens en politicus. 

Lees meer op pagina 4.

Neem een kijkje op onze nieuwe website: 

bierbeek.cdenv.be
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Mark Cardoen, 
burgemeester met passie

Al bijna 12 jaar vervult Mark 
Cardoen het burgemees-
tersambt met verve. Gebo-
ren en getogen in een poli-
tiek nest groeit zijn hobby 
uit tot een ware obsessie. 
Hij bedrijft de politiek dan 
ook met passie en een fan-
tastische gedrevenheid. Ge-
tuige daarvan is volgende 
uitspraak die hij graag doet: 
“Burgemeester zijn van 
Bierbeek is het allermooiste 
wat er bestaat”. En dat be-
wijst hij dag na dag in zijn 
beleidsvoorbereidend werk, 
in de inspraakfase en in zijn 
verdedigende rol van een 
nog te nemen of al geno-
men beslissing.

Als vurig pleitbezorger van 
het lokale bestuursniveau 

haalt Mark Cardoen de directe 
band en het nauwe contact met 

de bevolking aan. Hij vertoeft 
dan ook heel graag midden de 

mensen. Zo weet hij als geen ander 
welke de noden en verzuchtingen 
zijn van de inwoners van Bierbeek, 
Lovenjoel, Korbeek-Lo en Opvelp. 

Rekening houdend met de be-
perkende bevoegdheden van het 
gemeentelijk niveau, tracht Mark 
steeds het onderste uit de kan te 
halen ten dienste van de bevolking. 
Geen inspanningen laat hij onbe-
nut om resultaat te boeken, met de 
nodige zin voor realisme. 

Elke dag opnieuw vorm geven aan 
een warme, solidaire samenleving 
waarin iedereen meetelt, moet het 
leidmotief  zijn van elke manda-
taris. Hierbij de bevolking zoveel 
mogelijk betrekken en laten parti-

ciperen is een permanente opgave 
die het gevoel van samenhorigheid 
versterkt. Een uitgelezen moment 
waar dit groepsgevoel levendig 
tot uiting komt in Bierbeek is de 
tweejaarlijkse vrijwilligersverwen-
dag. Ook hierin onderkennen we de 
rol die Mark op een briljante wijze 
vervult. 

Mark Cardoen blijft nog burge-
meester van Bierbeek tot aan het 
einde van de huidige legislatuur. 
Die loopt nog tot 31 december 
2012. Tot dan zal Mark het dage-
lijkse beleid van onze gemeente 
sturen en opvolgen. 
Vele sympathisanten, mandataris-
sen en bestuursleden van CD&V 
hebben een gevoel van grote 
dankbaarheid en respect voor de 
beslissing van burgemeester Mark 
Cardoen. Mark zelf  neemt met een 
gerust gemoed afscheid omdat hij 
het volste vertrouwen heeft in de 
opvolging.
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CD&V Bierbeek is dan ook heel blij 
dat we SAMEN met onze coali-
tiepartners (en soms zelfs de op-
positiepartijen), SAMEN met het 
gemeentepersoneel en SAMEN met 
heel wat vrijwilligers al vele jaren 
een positief  beleid kunnen voeren 
in onze gemeente. 
Sinds 1995, nu al meer dan 16 jaar, 
werkt CD&V samen met N-VA, 
SP-a en SLP aan een nóg mooier 
Korbeek-Lo, Lovenjoel, Opvelp 
en Bierbeek. Anno 2011 stellen we 
vast dat heel wat ambities van het 
Bierbeekse beleidsprogramma 2007-
2012 al gerealiseerd zijn. Andere 
staan nog op de agenda om binnen-
kort in uitvoering te brengen. 

Verjongde personeelsploeg
Onder impuls van onze schepen 
van Personeel Johan Vanhulst 
werden het voorbije jaar heel wat 
inspanningen geleverd om het ge-
meentepersoneel verder te profes-
sionaliseren en te verjongen. Na het 
opstellen van een nieuwe “rechtspo-
sitieregeling” en personeelsformatie 
werden o.a. een boekhouder, een 
informaticus, een patrimoniumbe-
heerder en een stedenbouwkundige 

aangeworven. Ook de top van onze 
administratie is verjongd met een 
nieuwe gemeentesecretaris en een 
financieel beheerder (beter gekend 
als “de ontvanger”). Hoewel de 
overgangsperiode niet steeds vlek-
keloos verliep door tijdelijke onder-

bemanning van sommige diensten, 
is CD&V van oordeel dat onze 
personeelsploeg nu klaar is voor de 
toekomst. Veel succes toegewenst! 

Dank je wel vrijwilligers!
Maar ook de vele vrijwilligers zijn 
niet weg te denken in onze gemeen-
te. Zij zorgen voor een onmisbare 
aanvulling op de aanwezige dienst-
verlening in verschillende domei-
nen. Denk maar aan de vrijwilligers 
in de zieken- en ouderenzorg, de 
leden van de verschillende advies-
raden, de bestuursleden en trekkers 
van de tientallen verenigingen die 
onze gemeente rijk is, de plichtsbe-
wuste inwoner die zijn stoep veegt, 
de ouder die kinderen veilig helpt 
uitstappen aan de schoolpoort en ga 
zo maar door... Alle Bierbeekse vrij-
willigers werden door de gemeente 
op vrijdag 17 juni uitvoerig in de 
bloemen gezet in De Borre. Burge-
meester, schepenen en raadsleden 
van gemeente én OCMW staken 
samen met onze “professionelen” 
de handen uit de mouwen om onze 
vrijwilligers goed te verwennen. 
CD&V Bierbeek is heel blij met 
dergelijke appreciatie voor iedereen 
die zich vrijwilliger voelt. We blijven 
verder werken aan een actief  vrijwil-
ligersbeleid!

Samen kunnen we veel meer dan alleen. Dat geldt ook 
voor ons gemeentebeleid. Als het in Bierbeek goed wo-
nen is, dan is dat niet enkel de verdienste van de politiek. 
Dat beseffen we bij CD&V maar al te goed. Al hebben we 
nog zo’n schitterende visie en ideeën, daarom zijn ze nog 
niet meteen uitgevoerd.

Zoals je ziet: 
SAMEN IS SUPER! 
Laat ons ook de 
volgende jaren op 
dergelijke constructieve 
manier verder 
samenwerken... 
ten dienste van al onze 
inwoners.

Vrijwilligersverwendag 2009

Bestuur CD&V Bierbeek
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Om met een toereikend budget 
nieuwe maatregelen uit te vaardigen 
is het niet alleen noodzakelijk reke-
ning te houden met het bestaande 
totaalpakket (subsidies van hogere 
overheden en de energie-intercom-
munale Eandis). 
Het is ook belangrijk om oor-
deelkundig met het budget om te 
springen om zinvolle milieuwinst te 
boeken.

De gemeenteraad van de maand mei 
keurde twee nieuwe maatregelen 
goed. De eerste maatregel omvat 
een subsidie van 125 euro voor de 
installatie van condensatieketels op 
stookolie ter vervanging van een 
oude verwarmingsketel. De tweede 
maatregel behelst het kosteloos 
inwinnen van planadvies rond duur-
zaam bouwen voor particulieren. 
Het is een bijkomende ondersteu-

ning van een provinciale actie van 
het ‘Provinciaal Steunpunt Duur-
zaam Bouwen Vlaams-Brabant’. 
Zowel voor nieuwbouw als voor 
verbouwingen wordt uitgebreid 
technisch advies gegeven op vlak 
van oriëntatie, isolatie, ventilatie, 
keuze verwarmingssysteem, water-
besparing en duurzame materialen. 
Voor meer details (reglementen, 
aanvangsdatum e.d.) verwijzen we 
graag naar InfoBierbeek en de  
webstek van de gemeente  
www.bierbeek.be. 

Los hiervan doet de gemeente nog 
heel wat andere inspanningen die 
een extra milieuwinst opleveren 
zoals de 100% groene stroom en de 
energie-audits (meten is weten) van 
de gemeentelijke infrastructuur.

Nieuwe subsidie voor energiebesparende investering

De kritiek van Groen! dat onze gemeente geen ener-
giebeleid voert, is totaal onjuist en volledig misplaatst. 
Het tegendeel is waar. Als één van de eerste gemeenten 
voerde Bierbeek de premie voor zonnepanelen en zon-
neboilers in. Bij het begin van het algemene succes – in 
2010 werd voor meer dan 40.000 euro subsidie uitbe-
taald - werd de premie terug ingetrokken. De kostprijs 
van zonnepanelen was op dat moment in belangrijke 
mate gedaald. 

Zal je dan nog voor me zorgen?

“Zal je dan nog voor me zorgen, als 
ik in mijn ouwe dag…” Dat hoorde 
ik  Zjef  Vanuytsel recent zingen in 
een volle Leuvense schouwburg. 
Een benefietconcert voor kankeron-
derzoek. En…de hele zaal neuriede 
mee. Zijn liefje voor wie hij het 
liedje veertig jaar geleden een eerste 
keer zong, bleek  ondertussen zijn 
vraag nog steeds positief  te beant-
woorden. 

Hoe zullen we als samenleving de 
vraag naar zorg beantwoorden?  
Mensen zingen in koor dat ze liefst 
thuis en in de vertrouwde omgeving 
hulp en verzorging krijgen. Zelf  de 
dagdagelijkse handelingen kun-
nen blijven doen. Meer thuiszorg.  
Meer flexibiliteit in een samenspel 
van zelfzorg, mantelzorg, profes-
sionele zorg thuis, in dagverblijven 
of  in woonzorgcentra. De Vlaamse 
overheid onderzoekt of  en hoe 

die ‘vermaatschappelijking’ van de 
zorg geconcretiseerd kan worden. 
Om mensen recht te doen. En…
omdat het onbetaalbaar is om alle 
aspecten van zorg in professionele 
handen te leggen. Kunnen  regio’s 
en gemeenten een ‘regierol’ spelen 
voor  een netwerk van zorgaanbie-
ders rondom zorgvragers?  Het hele 
concept staat of  valt echter met de 
bereidheid tot hulp en zorg van fa-
milie, buurtbewoners, vrijwilligers… 
Voorafgaand en in samenspel met 
professionele hulp en zorg zijn zij 
de pijlers waarop het zorgaanbod en 
de participatiemogelijkheden  rus-
ten. Een enorme uitdaging. Voor 
besturen, zorgaanbieders en elkeen 
die de vraag wil horen: ‘Zal je voor 
me zorgen?’  

Vermaatschappelijking van de zorg. 
Een gedrocht van een woord. In het 
discours over zorg en in de praktijk 

in Nederland ondertussen verdedigd 
en…ook verguisd. Voor het pro-
vinciale beleidsniveau zal de vraag 
vooral zijn of  en hoe we zorginiti-
atieven als dagopvang, zorgboerde-
rijen, mantelzorg, overlegplatforms, 
gebruik van nieuwe technologieën, 
versterkingsinitiatieven voor zorg-
vragers en zorgaanbieders kunnen 
bevorderen. In het kader van het 
provinciale welzijnsbeleid zijn in 
dit kader tal van stimuleringsmaat-
regelen genomen. We hopen en 
willen dat de provincie ook in de 
toekomst op dit elan kan verder 
werken. Beleid-  van concept tot 
uitvoering - kunnen inbedden mid-
den de leefomgeving van zorgende 
en zorgvragende mensen. In nabij-
heid en hartelijke interactiviteit. Zo 
wil CD&V mee het zorgbeleid vorm 
geven. Zodat de vraag “Zal je voor 
me zorgen?” niet onbeantwoord 
blijft. 

An Hermans 
Provincieraadslid

Fractievoorzitter CD&V


