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Wie is Johan Vanhulst?
Lees het hier, op pagina 4!

CD&V Bierbeek wenst u fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 2012! 

Graag nodigen we u uit op onze

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Donderdag 19 januari 2012 om 20 uur CC ‘t Stichelke, Kerkstraat 2A, Lovenjoel

Iedereen welkom!



Wie is Johan?
“Onze Johan is in de familie steeds 
paraat met raad en daad, bij festivi-
teiten én bij karweien.” 

Jan en Bea, zijn ouders

Wie is Johan?
“Onze papa is veel weg voor zijn 
werk en de gemeente. Hij speelt ook 
met ons en maakt tijd om zot te 
doen. In de zomer maakten wij een 
zeepkist voor de race op de Bremt.”

Kamiel en Felix, zijn kinderen

Wie is Johan?
“Een vriendelijke jonge man, met 
een rugzak vol politieke ervaring en 
bijzonder veel toekomstmogelijkhe-
den.”

Josse Denonville, 
ere-burgemeester

Wie is Johan?
“Johan is schepen sinds 1 januari 
1995 en eerste schepen sinds 1 ja-
nuari 2007. Hij combineert ervaring 
en deskundigheid met gedrevenheid 
en leiderschap. Johan is de ideale 
lijsttrekker voor de CD&V en een 
waardige kandidaat burgemeester.”

Mark Cardoen, burgemeester

Wie is Johan?
“Johan is iemand die altijd klaar 
staat voor de jeugd. Het maakt 
niet uit hoe klein of  hoe groot het 
probleem is. Hij maakt wel tijd voor 
je vrij! Tevens is Johan niet verlegen 
om zijn handen uit de mouwen te 
steken. Zo gebeurt het regelmatig 
dat hij een handje toesteekt bij een 
activiteit van de jeugdraad.”

Jonah Cockx, leider scouts 
De Toekan, voorzitter jeugdraad

Wie is Johan?
“Een ambitieuze kerel, op zoek naar 
een realistisch evenwicht tussen 
gezin, hobby, werk en politiek. Een 
jonge vader die weet dat het goed 
wonen is in Bierbeek en bewust 
kiest om mee te werken aan de toe-
komst van onze gemeente.”

Denise Hendrickx, 
voorzitter CD&V Bierbeek
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Wie is Johan Vanhulst?

ONZE LIJSTTREKKER VOOR 2012 

NAAM:
 VANHULST  Johan
GEBOORTEDATUM:
 26 augustus 1970
ADRES:
 Schoolstraat 21
 3360  Bierbeek
GEHUWD met:
 VERBOOmEN Katrien
PAPA van: 
 Kamiel (7) en Felix (5)
WERK: 
 KBC Verzekeringen
ENGAGEMENT: 
 eerste schepen
 harmonie Sint-Hilarius
CONTACT: 
 johan.vanhulst@
 bierbeek.be
 016 48 73 93

Wat denken Bierbeekse jongeren 
over hun gemeente waar ze dansen, 
turnen, voetballen, rondfietsen, lid 
zijn van een jeugdvereniging,... ? 
CD&V Bierbeek ging de confron-
tatie aan en nodigde een aantal van 
hen uit op 25 oktober. Het werd 
een boeiende gespreksavond met 
verfrissende ideeën en een gezellige 
pint. Geen saaie enquête maar een 
andere (lees originele) manier om als 
partij te weten te komen wat goed is 

en wat beter kan in onze gemeente 
vanuit de leefwereld en interesse van 
jongeren. 

Wordt vervolgd!

Jongeren Denktank? Wa’s da?
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We maken allemaal aanspraak op de 
ruimte. Al onze activiteiten gebeu-
ren in een bepaalde ruimte: wonen, 
werken, ontspannen. Ruimte is 
een schaars goed geworden in een 
groeiend spanningsveld tussen al-
lerlei ruimtegebruikers: huisvesting, 
recreatie, verkeer, landbouw, natuur, 
bedrijven… Doordacht omsprin-
gen met de ruimte is dan de bood-
schap. Dus is planning aangewezen 
en noodzakelijk. Om conflicten 
te voorkomen, kwaliteiten te be-
schermen en mindere omgevingen 
aantrekkelijk te maken hebben we 
‘STRUCTUURPLANNING’ nodig.
In het ‘GEMEENTELIJK RUIM-
TELIJK STRUCTUURPLAN’ 
heeft het gemeentebestuur zijn visie 
op de gewenste ruimtelijke structuur 
op langere termijn geformuleerd. 

De gemeente doet hierin uitspra-
ken over de ruimtelijke kwaliteit, de 
potenties en de problemen.

Structuurplan Bierbeek
Een structuurplan is een dynamisch 
gegeven dat:
• een langetermijnvisie vereist
• een  proces is dat jaren geleden 

is gestart en geen afgewerkt plan 
aflevert

• meer is dan een mooi verhaal, 
maar durft keuzes maken

• eindigt in concrete gebiedsge-
richte verwezenlijkingen.

Een structuurplan moet boven-
dien pragmatisch en realistisch 
zijn. Voorstellen moeten technisch, 
financieel en politiek haalbaar zijn. 
Een structuurplan vervangt het 
gewestplan niet en is geen ruimtelijk 

uitvoeringsplan of  bestemmings-
plan. De ontwikkelde visie is wel 
bindend voor het gemeentebestuur.
Gelukkig is ons gemeentebestuur 
tijdens het lange planningsproces 
niet bij de pakken blijven zitten. 
Heel wat voorstellen van het struc-
tuurplan kregen ondertussen al een 
plaats in het ruimtelijk beleid van 
Bierbeek.

Nu ligt een onderhandeld document 
voor dat blaakt van visie, ideeën 
en ambitie. Een structuurplan dat 
kansen biedt op een kwalitatieve 
duurzame ontwikkeling. Het zal 
zorgen voor een opwaardering van 
onze gemeente en het behoud van 
de open ruimte. Het kan Bierbeek 
draaiende houden en het leven van 
onze inwoners aangenamer maken.
Tijdens het ‘OPENBAAR ON-
DERZOEK’ wordt aan de bevol-
king gevraagd wat zij vindt van 
het structuurplan: tot 31 januari 
2012 krijgt iedereen de kans mee te 
dromen over de toekomst van onze 
ruimte.
Het structuurplan is in te kijken in 
het gemeentehuis en op de website 
www.bierbeek.be.

De toekomst luistert
Hoe zal onze gemeente er in de toekomst uitzien?

Het is belangrijk na te denken naar welke soort gemeente 
we willen evolueren binnen de komende 20 jaar. Hoe 
willen we in de toekomst omgaan met onze ruimte? Hoe 
ziet onze ideale gemeente eruit? Wat voor leefomgeving 
willen we? Waar willen we over 10 tot 20 jaar staan? Hoe 
willen we dat Bierbeek eruit zal zien?

Bierbeek doet mee aan verzet tegen armoede

monda Wuytack beloont onze scholen
Op 17 oktober 2011 was het opnieuw werelddag van het verzet tegen 
armoede. Verschillende klassen van alle Bierbeekse basisscholen werkten 
in samenwerking met het OCMW een project uit om armoede meer onder 
de aandacht te brengen. OCMW-voorzitster Monda Wuytack beloonde de 
leerlingen en hun school met een prijs. Op deze dag aten we samen soep: 
soep is voedzaam en staat evenals de witte lakens met een knoop erin sym-
bool voor strijd tegen armoede.

Mark Cardoen
burgemeester
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Het uitgangspunt is en blijft goed 
voorbereide dossiers volledig uit te 
spitten vooraleer te beraadslagen. 
De alertheid van onze raadsleden 
laat zich voelen, ook ‘ter zitting’. 
CD&V Bierbeek gaat er ook prat op 
te kunnen stellen dat haar raadsleden 
de bezorgdheden van de bevolking 
goed aanvoelen door hun sociale 
verweving. CD&V Bierbeek stelt, 
naast burgemeester Mark Cardoen, 
schepenen Johan Vanhulst 
en Magda Wits en OCMW-
voorzitter Monda Wuytack, haar 
raadsleden dan ook graag voor 
als contact- en aanspreekpunten. 
In dit overzicht verneem je wat 
onze gemeenteraadsleden bezielt 
en bezighoudt, onze OCMW-
raadsleden komen volgende keer aan 
bod.

Mia Ombelet, 
gemeenteraadslid en 
woonachtig op de Bremt, 
is nauw betrokken bij 

de ‘internationale samenwerking’ 
(actief  binnen de GRIS) en fungeert 
als gastgezin in de uitwisseling 
met Oña. Ze heeft een bijzondere 
affiniteit met het algemeen welzijn 
van de bevolkingsgroepen en is ook 
een consequente motivator van het 
gemeentepersoneel.
miaombelet@gmail.com
016 46 30 11

Johanna (‘Jeanneke’) 
Hofman is sterk 
bewogen omtrent de 
lokale problemen te 

Korbeek-Lo vnl. aangaande de 
culturele infrastructuur, openbare 

werken en verkeersleefbaarheid. 
Zij is ook actief  binnen het 
verbroederings-comité Oña.
jeannekehofman@hotmail.com
016 46 24 78

Als gretige fietster volgt 
Veerle Van Cauwenberg 
(Korbeek-Lo) in de 
mobiliteitsdossiers 

en openbare werken de 
verkeersveiligheid vanuit 
het oogpunt van de 
zwakke weggebruiker: de 
verkeersafwikkeling en –
stromen (sluipverkeer) alsook de 
comfortabele uitrusting van de 
weginfrastructuur zijn haar dada. Als 
mama van drie tieners ijvert ze mee 
voor een lokale en kwaliteitsvolle 
ontspanning voor de jeugd. 
veerle.van.cauwenberg@telenet.be
016 46 10 86

Henri Loonbeek 
(Opvelp) is zelf  
zeer actief  in het 
verenigingsleven en 

speelt de verzuchtingen, ondermeer 
van Opvelp, gretig door naar het 
gemeentebestuur. Henri volgt 
nauw de dossiers op m.b.t. de 
energie-intercommunale Iverlek en 
deelt hun actualiteiten mee op de 
raadszittingen. 
henri.loonbeek@telenet.be
016 73 42 41

André Meulemans 
(Opvelp) is een 
bezige bij, letterlijk en 
figuurlijk. Als gewezen 

leerkracht begeleidt hij vrijwillig de 

gemeentelijke lagere schoolklassen 
bij de praktische verkeersopleiding 
en leidt hen in de wondere wereld 
van de imkerij in. Betaalbaar 
wonen houdt hem sterk bezig, 
vandaar z’n engagement binnen 
de intergemeentelijke stuurgroep. 
Binnen IGO-Leuven stimuleert 
André de sociale tewerkstelling 
via zinvolle projectwerking. André 
recreëert graag in groepsverband te 
Bierbeek en als mede-organisator 
van een mountainbike-toertocht 
biedt hij extra mogelijkheden voor 
de openlucht recreatie te Bierbeek. 
meulemans-janssens@skynet.be
016 73 37 83

Naast z’n taak als 
fractieleider in de 
gemeenteraad, hecht 
Jan Van der Velpen 

(Bierbeek) veel belang aan de zeer 
uiteenlopende beleidsplannen en 
de vertaling ervan naar de praktijk, 
alsook aan de vooruitblik op de 
langetermijn ontwikkeling van 
Bierbeek. Hij tracht een overzicht 
te behouden in de veelheid van 
‘aankomende’ dossiers en de 
respectievelijke schepenen en 
dossierbeheerders hierover te 
bevragen. Zelf  trekt Jan mee aan 
de kar in grondgebonden materies 
via adviesorganen als de Gecoro 
(ruimtelijke ordening), de milieu- en 
landbouwraad en volgt nauwlettend 
het dossier ‘nieuw gemeentehuis’ 
op binnen de stuurgroep.
jan.vandervelpen@telenet.be
016 46 16 06

Naast allerlei informatie van 
CD&V Bierbeek kan je de persoonlijke 
contactgegevens van onze gemeente- en 
OCMW-mandatarissen best raadplegen 
op de webstek http://bierbeek.cdenv.be/. 
Wie wenst kan ook z’n e-mailadres 
doorsturen naar onze voorzitter 
denisehendrickx@hotmail.com. 
We houden je dan persoonlijk op de hoogte 
van ons verkiezingsprogramma en onze 
plannen voor het komende verkiezingsjaar.

De uitvoering van het gemeentelijk beleidsplan loopt als 
een trein: ongeveer 90 % van de vooropgestelde beleids-
lijnen en prioriteiten zijn gerealiseerd of in een ver ge-
vorderd stadium in de voorbereidingsfase. Dit is in grote 
mate te danken aan de sterke cohesie van de 13 CD&V-
mandatarissen binnen de gemeenteraad en het OCmW.

Onze CD&V-mandatarissen doen het!


