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cdenvpeer.be
Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel

Direct een
toekomst vol kleur
Elke gemeente is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het beleidsplan 2014-2019. In dat plan staat wat er de komende jaren allemaal te gebeuren staat. Het opstellen van zo’n plan is een hele klus. Steden en gemeenten moeten immers aantonen dat ze jaarlijks financieel in evenwicht zijn en dat er tegen het einde van de bestuursperiode een structureel evenwicht is.
“Samen met de anderen coalitiepartners hebben we ons huiswerk nu helemaal af ”, zeggen burgemeester Steven Matheï en
eerste schepen Sigrid Cornelissen in koor. “Op het open partijbestuur dat plaatsvond op dinsdag 25 november, kregen onze
CD&V-leden alvast de plannen in primeur te horen. Ze waren bijzonder enthousiast.”
“In totaal zijn we tot meer dan 2000 actiepunten gekomen. Het gaat om kleine ingrepen, maar natuurlijk ook om grotere projecten. Wij zijn fier dat zowel het centrum als de (duo)dorpen ruim aan bod komen. Daarnaast zetten we vol in op verschillende
doelgroepen: jeugd, kinderen, senioren, kansarmen, sportievelingen, personen met een beperking, landbouwers, ondernemers
en noem maar op. Kortom: ons verkiezingsprogramma is nu omgezet in een financieel berekend uitvoeringsprogramma. Klaar
om aan de slag te gaan!
Lees verder op pagina 4.

Personenbelasting verlaagt
Vervolg van pagina 1.
Ons verkiezingsprogramma is
nu omgezet in een financieel
berekend uitvoeringsprogramma. Klaar om aan de slag te
gaan!
Kan dat allemaal ook betaald worden?
“Financieel zit het snor: we investeren
voor 28 miljoen euro en toch kan de
schuld afgebouwd worden met meer dan
5%. Daarnaast verlagen we al dit jaar de
personenbelasting van 9% naar 8,5%! Dat
is niet eenvoudig met elkaar te verzoenen.
Toch moeten er, in tegenstelling tot andere
gemeentebesturen, geen drastische maatregelen worden genomen. Reden hiervoor
is in de eerste plaats het ingezette besparingsprogramma 2009-2013. Daarnaast zet
het meerjarenplan 2014-2019 ook volop in
op rationele besparingen, efficiënte samenwerkingsvormen, het aanstellen van een
subsidiemanager, rationele verkoop van
bepaalde onroerende goederen, enz.”
Misschien toch een klein overzichtje van
wat er te gebeuren staat? “De eerste jaren
ligt de focus voornamelijk op de bouw
van de nieuwe sporthal, de omgeving van
de nieuwe scholencampus (verkeersveiligheid) en het sportpark. Ook in de kinderopvang Plons wordt flink geïnvesteerd

met op termijn de verhuis naar de nieuwe
locatie aan de scholencampus. We zetten ook mee onze (financiële) schouders
onder de uitbreiding en vernieuwing van
het woonzorgcentrum VitaS. Daarnaast
zijn er enkele dossiers met betrekking tot
rioleringswerken die snel uitgevoerd zullen
worden en komen een aantal dorpscentra aan bod: Linde-Peer, Kleine-Brogel
en Grote-Brogel. We stellen een plan op
voor de huidige site Agnetendal. Na de
verhuis van de scholen willen we deze plek
een mooie invulling geven. De industriegebieden Bokt en Laarderheide worden
gevoelig uitgebreid en, zoals eerder al
aangekondigd, zullen het OCMW en de
stad samenvloeien waardoor we kunnen

Direct gedropt met 68!
In Peer is Jong CD&V een hechte
groep die op diverse vlakken actief is.
Na twee keer een gesmaakte BYOF
(Bring Your Own Food) georganiseerd
te hebben, gooiden de organisatoren
het deze keer over een andere boeg en
werd er een dropping voor jongeren
georganiseerd op zaterdag 19 oktober.
Een uitgestippelde wandeling van zes
km door de Wijchmaalse en Peerse bossen leverde veel leute en plezier op voor
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de liefst 68 deelnemers. Onder hen ook
Tom Vandenkendelaere, voorzitter van
Jong CD&V Vlaanderen die speciaal
van Roeselare kwam! Gelukkig waren er
onderweg twee stopplaatsen om hart en
ziel te verwarmen. Vertrek en aankomst
was aan jeugdhuis De Container.
Info: www.facebook.com/cdenvPeer

besparen. Breugelhoeve wordt de plek
voor families met jonge kinderen, want
hier gaan we een kinderspeeltuin en knuffelboerderij ontwikkelen. Dit alles is echt
maar een kleine greep uit het hele pakket.
We zullen in de komende edities van deze
CD&V Direct onze vele, bruisende ideeën
nog verder toelichten.”
En wat met de kasseien in Peer-centrum?
“Die kwamen op elke dialoogmoment
naar boven. We luisteren naar de mensen
en bekijken de verschillende mogelijkheden. Er is alvast een flink budget voorzien
voor renovatie. Maar hoe we het juist
aanpakken, zullen we zeker nog met de
buurtbewoners en handelaars bespreken.”

Direct
gesubidieerd
Onderzoeken voor welke concrete projecten we subsidies
kunnen krijgen bij de bovenlokale overheden loont voor de
Perenaar.
We zijn er meteen ingevlogen en het
resultaat mag gezien worden:
digitale stadswandeling: 36.000 euro
veilige schoolroute Linde-Wauberg:
250.000 euro
sportvloer De Deuster: 50.000 euro
een knuffelboerderij aan Breugelhoeve:
121.000 euro
lift voor personen met een beperking in
Breugelhoeve: 18.000 euro

Direct meegedacht
Onder het mom ‘De toekomst begint in Limburg’ vond van vrijdag
15 tot zondag 17 november het nationale CD&V-congres plaats.
Het Innestocongres werd een heus
belevingsweekend daar in Center Parcs
Vossemeren in Lommel: inhoudelijke
besprekingen van de congresteksten,
sporten met onze ministers, ontbijten
met Wouter Beke en quizzen met de
jongeren. Alle leden hadden de mogelijkheid om een bungalow te reserveren
en te overnachten op het mooie park
aan een vriendenprijsje. Onze jongeren gingen graag op dit aanbod in en
bevolkten gedurende het hele weekend
zelfs twee bungalows!

Tijdens de plenumvergadering, die door
een twintigtal Perenaars werd bijgewoond, werden de congresteksten door
de meer dan tweeduizend aanwezige leden unaniem goedgekeurd. De teksten
vormen de beleidsvisie van onze partij
voor de komende jaren en beslaan zo’n
120 bladzijden. Ze zijn te raadplegen op
de website van CD&V: www.cdenv.be.

Direct en beknopt
Wist je dat…

… De cultuurprijs vorige maand naar
Leo Winters ging?
Hij is actief als voorzitter-dirigent van
Zangkoor Heidegalm Kleine-Brogel,
als voorzitter van de Kerkfabriek en
tijdens de viering van 100 jaar Sint-Ursulakerk. En André Winters mocht de
trofee van Sportverdienste in ontvangst
nemen. Hij bewijst, als drijvende kracht
bij OKRA Peer, elke dag dat op spor-

tieve inzet geen leeftijd hoeft te staan.
… Met meer dan 98% van de stemmen
Wouter Beke herverkozen werd tot
voorzitter van onze partij?
… Op 8 oktober op de Limburgse
Toppersdag het Peerse dialoogmoment
als typevoorbeeld gebruikt werd voor
het thema: ‘Hoe ga ik in dialoog met de

burger?’
Onze voorzitter Hendrik Swennen gaf
er toelichting in de werkgroep ‘lokale
strategie’.
… CD&V Peer een aanwezigheid op
de gemeenteraden van liefst 98% liet
optekenen in de periode januari-november 2013?
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Direct in dialoog
gingen we in dialoog met een 60-tal aanwezigen. Wat ontbreekt er in Peer nog in
de dienstverlening? Hoe kunnen we samen
werken aan een veilige schoolomgeving?
Hoe kan de gemeente mee zijn in het digitale tijdperk? Het waren dergelijke vragen
die we openlijk stelden. De ideeën die de

verschillende groepjes leverden, werden
uiteindelijk uitgehangen zodat ook mensen
van andere groepen er nog eens hun finale
commentaar bij konden geven. Ook met
de hierbij gekregen input werd maximaal
rekening gehouden bij het opstellen van
het nieuwe beleidsplan.”

Direct en herkenbaar

Frans en francine
Je moet weten, Frans en Francine zijn niet meer van de jongste.
Francine drinkt haar dagelijks ‘elixierke’ als slaapmutsje en Frans
blijft trouw zweren bij ‘ne blonde Westmalle’. Echt uit de band
springen, dat doen ze niet meer. Enfin, normaal toch niet meer.
Vorig jaar op 15 december gebeurde er iets onverwachts.

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

Francine vertelt:
“We gingen met Bertha en Bèr eindejaarsinkopen in Peer doen en ‘er nog
enen drinken oppe kerstmèrret’. Na
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één glühweintje stapten Bertha en ik
over op koffie. Maar die venten hè…
Frans en Bèr dachten dat ze nog twintig
waren. De ene jenever na de andere

werd besteld, want die cactus-, bloedsinaasappel- en cuberdonjenever hadden ze natuurlijk nog nooit geproefd.
Ge had ze eens moeten horen. Al die
verhalen over hun ouw liefkes… Om
rode oortjes van te krijgen! De rode
neuzen hadden ze ook al. En toen ik al
tien keer gevraagd had om naar huis te
gaan, had meneerke ergens een rendierhoedje gekregen. De drank in de man
en de wijsheid… juist ja. Daar gingen
ze met hun twee: Rudolph en Dasher…
als rendieren naar het toilet. We hebben
ze een halfuur later daar gevonden, nog
steeds aan het babbelen met jan en alleman. Druk dat die mannen het hadden!
En het naar huis sleeën, duurde dan
ook nog eens uuuuren.”
Frans vertelt:
“Ooh, de Kersthappening in Peer? Dat
was nog eens plezant. Met Bèr, juist
zoals vroeger. Alleen, mijn madammeke
wou maar de hele tijd naar huis vertrekken. Dat was vroeger ook al zo. Een
beetje spelbreken, dat kan ze nog wel.
Al die schoon jong engeltjes die daar
rondliepen… Als ik vijftig jaar jonger
was, wist ik het wel.”
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Op zondag 29 september verzamelden
CD&V-leden en niet-leden – iedereen was
immers welkom – op ons eerste dialoogmoment. “CD&V wil niets dan ‘Goed Gezinde Gemeenten’ in Vlaanderen. Ook wij
dragen ons steentje bij”, verduidelijkt onze
voorzitter Hendrik Swennen. “Daarom

