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Direct gestart!
Een nieuwe bestuursperiode, een nieuwe start en een nieuw magazine.
Vanaf nu komen wij elk trimester bij u over de vloer. Geen nood: sloten
koffie en kilo’s koekjes zijn niet nodig.
Wij converseren met u via deze weg graag kort en to the point. In de komende edities van dit magazine lichten we projecten voor Peer toe die
heel concreet het verschil maken in het dagelijks leven van de Perenaar.
Ook delen we onze standpunten en visie met u en leert u onze ploeg
nog beter kennen.
Het is een gezonde mix van doorwinterde politieke vrienden en jong en
enthousiast geweld, maar bovenal zijn het positivisten die het leven in
Peer nog aangenamer willen maken.

Ook zin om
mee te
werken aan
ons Positief
Project voor
Peer?
Contacteer
ons dan!

Direct van de voorzitter

“Andere accenten,
dezelfde insteek”
Als kersvers voorzitter van de
Peerse afdeling stel ik u met
veel trots en plezier de eerste
editie van ons huis-aan-huisblad
voor.
CD&V zal ook de komende jaren
haar stempel drukken op het Peerse
beleid. Daarvoor kreeg onze partij op
14 oktober van vorig jaar een duidelijk
mandaat van de kiezer. Met 38,5% van
de stemmen vormen we immers veruit
de grootste formatie in het Peerse politieke landschap.
In deze eerste editie van peer.direct
ontdekt u wie onze mandatarissen in
de gemeenteraad zijn. Onze fractie
bestaat uit enkele vertrouwde, maar ook
verschillende nieuwe gezichten. Nieuwe
mensen brengen andere accenten, maar
de insteek blijft hetzelfde: op een positieve manier ervoor zorgen dat het in
Peer aangenaam wonen blijft. Een volgende generatie staat klaar om wat in de
afgelopen decennia werd opgebouwd
in ons stadje verder vorm te geven, dat
mag duidelijk zijn!
Hendrik Swennen
voorzitter CD&V Peer

Direct en dynamisch

Nieuw bestuur voor Jong CD&V
Het jaar 2012 legde geen windeieren voor Jong CD&V in Peer. De
gemeenteraadsverkiezingen leidden, in combinatie met een dynamisch bestuur, tot een stevige toename van enthousiaste leden.
Deze evolutie werd recent nog beklonken met een nieuw samengesteld Jong
CD&V bestuur. Zij zetten met animo
graag de uitbouw van Jong CD&V in
Peer voort! “We zijn ook zeer trots te
mogen vermelden dat de eerste BYOFeditie (Bring Your Own Food) vorig
jaar een succes was. Een initiatief dat
we deze lente graag verder zetten en
waarop echt iedereen welkom is, van
jong tot minder jong”, aldus voorzitter
Niels Diepvens.
Van links naar rechts: Hanne Paesen (ondervoorzitter), Jan Jacobs (penningmeester), Fabrizio Cherchi (secretaris) en zittend Niels Diepvens (voorzitter)

Direct en beknopt

Wist je dat…

… CD&V en de coalitiepartners een
aantal mandaten in verwante besturen
- ondanks het feit dat dit helemaal niet
verplicht is - ter beschikking stelden
van de oppositiepartijen?

uitleg op de recentste gemeenteraad.
Tijdens de zitting werd fair trade koffie
geschonken en als Nieuwjaarscadeautje
kregen alle werknemers van de stad een
pakket met fair trade producten.

… De lokalen van de Peerse jeugdverenigingen naar het Maarlo zullen
verhuizen?
Hun huidige locatie wordt immers
ingenomen door de nieuwe scholencampus. En dat is nog niet alles. Home
Monsheide wil op de gronden tussen
Vrijheidslaan en de straat Monsheide
extra assistentiewoningen voor slechtzienden en blinden oprichten en ook
extra parkeerruimte creëren.

… Op 27 januari onze CD&V-Nieuwjaarsreceptie opnieuw een schot in de
roos was?
Gewezen burgervader Theo Kelchtermans werd in de bloemetjes gezet, net
als ex-schepen Jan Swennen. Ook de
uittredende raadsleden werden uitgebreid bedankt.

… Ook de stad besparen moet en
tegelijkertijd maximale subsidies wil
bekomen?
CD&V wil die taak in handen leggen
van een subsidiemanager. Het gaat om
een bijkomende functie voor een medewerker van de stad.
… Peer volop inzet op fair trade?
Als schepen van ontwikkelingssamenwerking gaf Lut Ceyssens tekst en
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… CD&V inzet op een modern stadsbestuur en oog heeft voor digitalisering?
We kregen van de oppositie al complimenten voor het online ter beschikking stellen van de dossiers die op de
gemeenteraad besproken worden. Alle
gemeenteraadsleden kunnen die nu
inkijken.
… Goede en concrete ideeën voor Peer
altijd welkom zijn?
Vul gerust het formulier in op
www.cdenvpeer.be

Direct voorgesteld

Onze ‘raad van 11’
De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen en is
eigenlijk het ‘parlement’ van de gemeente. Ze komt elke
tweede woensdag van de maand samen en de zitting is
openbaar. De mandatarissen die namens onze partij zetelen,
stellen we hieronder beknopt voor. In de volgende CD&V
Direct zoomen we in op onze leden in de OCMW-raad.

Al 19 jaar is Harry Broekx schepen. Ervaring en deskundigheid zijn twee trefwoorden die hem typeren.
Lieve Broekx staat met beide voeten in het dorpsleven in
het duodorp Linde-Wauberg, maar heeft ook oog voor het
ruimer geheel. Samenhang in de groep vindt zij heel belangrijk.
Veelzijdigheid troef bij Lutgarde Ceyssens! Zo is zij naast
OCMW-voorzitter ook schepen van cultuur en ken je haar

misschien van het Peers cabaret-ensemble Frappant.
Dirk Colaers heeft in de eerste plaats een hart voor de
landbouw, maar is daarnaast ook heel leergierig. Hij heeft een
breed interesseveld.
Sigrid Cornelissen is al 18 jaar gemeenteraadslid, waarvan
14 jaar schepen. Ze is nu ook provincieraadslid en heeft
daarin bijzonder aandacht voor de mogelijke linken naar
Peer.

Het stond in de sterren geschreven dat spontane en goedlachse Liesbeth Diliën schepen zou worden. Na 12 jaar gemeenteraadslid is ze er al met veel enthousiasme ingevlogen.
Bram Geerits en het lokale verenigingsleven zijn bijna
synoniemen. Toch is hij ook een dossiervreter die zijn tanden
durft zetten in complexe dossiers zoals die van ruimtelijke
ordening.
Valerie Evens kreeg een wel heel bijzonder eindejaarscadeau. Doordat Theo Kelchtermans besliste zijn mandaat af
te staan, mocht Valerie zijn plaats innemen.

Steven Matheï is nu al goed 2 maanden burgemeester van
onze stad. Hij leidt onze ploeg en de coalitie en is tevens
voorzitter van het politiecollege. Verderop in deze CD&V
Direct lees je hoe het met hem gaat.
Als gemeenteraadslid is Raf Nelis nieuw, maar hij heeft
in het verenigingsleven al hopen ervaring opgedaan. Raf is
onze fractieleider in de gemeenteraad.
Hanne Paesen is nog studente en meteen ook het allerjongste gemeenteraadslid. Ze heeft echter al meermaals bewezen
dat ze best voor haar standpunten kan opkomen.
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En, hoe valt dat zo
mee, Steven?
“Het is de vraag die ik als nieuwe burgemeester elke dag krijg. Wel nu, het is
een zware, maar ook heel boeiende en
afwisselende job die ik zo goed mogelijk tracht uit te voeren. Ik voel tijdens
de eerste maanden een constructieve
sfeer en hoop dat we in die sfeer de
komende jaren kunnen verder werken.
Ik wil een burgemeester zijn voor alle
Perenaren.”

Colofon
Voorzitter CD&V Peer:
Hendrik Swennen
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be)
Jongerenvoorzitter CD&V-Peer:
Niels Diepvens
(niels.diepvens@cdenvpeer.be)
Redactie Direct:
Michel Vanderfeesten
(michel.vanderfeesten@cdenvpeer.be)
Website: www.cdenvpeer.be
Facebook:
http://www.facebook.com/cdenvPeer
Contactgegevens secretariaat:
Kleine Achterstraat 5,
3990 Peer –
Telefoon: 0472 91 87 95
(Hendrik Swennen)
Interesse om ook bij ons dynamisch
CD&V-team te komen? Om deel te nemen
aan toffe activiteiten en ook inhoudelijk mee
te denken? Contacteer ons dan via één van
bovenstaande kanalen of spreek één van
onze leden of mandatarissen aan.
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Direct en herkenbaar

Frans en Francine
Vandaag maken we voor het eerst kennis met Frans en Francine,
beiden in Peer geboren en getogen. Vorige maand gingen ze met
hun kleindochter naar de Pieter Bruegel Jumping…
Frans: “Mijn Francine boft, want zij
heeft haar prins op het witte paard
gevonden. Omdat afwisseling van spijs
doet eten, en mijn wederhelft ook wel
eens een fris ‘bruin’ blaadje lust, trokken wij met het hele gezin zopas naar
de Pieter Breugel Jumping in Breugelhoeve. Plots kwam ze aandraven. In
galop. Ik zag het vanuit mijn linkerooghoek. Sandra, mijn onbeantwoorde
jeugdliefde. Een ongeziene schoonheid.
Tot plots... “Kijk eens opa!”, riep mijn
kleindochtertje uit. Oude paarden van
stal halen, zat er plots niet meer in. Ik
zag paarden doen waar ze goed in zijn:
hindernissen nemen en er af en toe
eentje naar beneden ‘balken’, wat hen
dan weer op ezels doet lijken. Je moet
weten dat ik geen grote dierenvriend
ben. En ook Sandra. Die stond erbij en
keek ernaar. Met naast haar, die irritante
Stefan. Men moet een gegeven paard
niet in de bek kijken. Gelukkig maar in
het geval van Stefan, want hij verspreidde toen ik naast hem zat in de klas al

een geur alsof hij pas uit de paardenstal
kwam. Dat uitgerekend hij is gaan lopen met de mooiste merrie van de klas.
Paarden die de haver verdienen, krijgen
ze niet.”
Francine: “Ge had onze Frans eens
moeten zien vanmiddag. Geen oog en
oor voor onze kleindochter en nog
minder voor mij. Ik vroeg hem wat er
scheelde, maar hij antwoordde alleen
maar dat hij zich wat ‘mottig’ voelde en
dat ik me geen zorgen moest maken.
Dat hij mij na 25 jaar huwelijk nog
steeds niet kent. Ik had het wel door.
Hij zat de hele tijd naar die blonde te
kijken! Dat was de enige paardenstaart
die hem interesseerde! Ik was de chauffeur van dienst en tijdens een pittige
discussie in de wagen reden we niet
ver van de gekende grafheuvels. Toen
ik ‘subtiel’ zei dat hij daar mag plaatsnemen als hij mij nog eens urenlang
compleet negeert, kreeg ik hem toch
wel even serieus op zijn paard.”

Frans en Francine, zo vind je er in Peer geen twee.
Elke gelijkenis op bestaande personen berust op puur toeval.
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