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STERKER
VLAANDEREN,
STERKER PEER
Een warme gemeenschap waarin iedereen
zich goed voelt. Dat is het Peer van nu en
van de toekomst.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 trok CD&V Peer de kaart van de vernieuwing met Steven Matheï als nieuwe
burgemeester. De plannen voor de komende jaren zijn uitgetekend. De ambitie
om ze te realiseren is er meer dan ooit.
Goed wonen, werken en leven in Peer…
daarvoor blijven we gaan. Van de wieg tot
het “rustoord”.
Sportzone De Deust is een pareltje dat
mag gezien worden. De nieuwe scholencampus, de uitbreiding van het woonzorgcentrum, de kinderboerderij en speeltuin
op Breugelhoeve en de vele riolerings- en
wegenwerken leiden straks tot het Peer
van de toekomst.
Een stem voor CD&V op 25 mei is hét
verschil maken in uw buurt. Een gemeente kan niet zonder samenwerking met
hogere overheden. En daar gaat en staat
Steven voor!
Steven Matheï wil bruggen bouwen tussen Peer en Brussel. Steun hem daarbij
op 25 mei!

Blijven bouwen
CD&V is de enige partij met een sterke
nationale én lokale verankering. Omdat we
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we
samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.

SUPERMOOIE SPORTZONE
“Een recente realisatie die gezien mag worden, is sportzone De Deust”, vindt ook eerste
schepen Sigrid Cornelissen. “De nieuwe tennishal en fitnesszaak maken het plaatje compleet. Wist je dat we voor de nieuwe sportvloer in sporthal De Deuster voor 50.000 euro
aan subsidies kregen? De omleidingsweg tussen de Deusterstraat en de Baan naar Bree
kostte 2 miljoen euro en de Vlaamse overheid kwam tussen voor drie vierde van de totale
kostprijs.”

SPEEL EN SPRING
De nood aan kinderopvang is overal in
Vlaanderen even groot. Ook in Peer. “Plons
kon de vraag amper bijhouden en dus
schoten we meteen in actie”, verduidelijkt
schepen Liesbeth Diliën. “Met het project
‘Spring’ zijn we trendsettend en houden
opgeleide vrijwilligers na schooltijd gedurende een dik uur toezicht op school terwijl
de kinderen fijn spelen. Ideaal voor ouders
die de vroege schoolbel niet halen. Bovendien vermijden we op die manier vervelende
wachtlijsten!”

MUZIKALE
MUILPEER
De jeugd is de toekomst. En die ondersteunen we in Peer maximaal. De concertreeks
‘Muilpeer’ is een initiatief van een aantal
geëngageerde jongeren zelf. De jeugdraad
en het BICC ondersteunen dit ten volle. Dit

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan,
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan
we tot actie over en werken we samen op
verschillende beleidsniveaus. Door de zaken
samen aan te pakken, samen creatief te
zijn en samen te ondernemen, blijken we
tot grote daden in staat: projecten en realisaties waar we allemaal goed gezind van
worden, tot voordeel van iedereen.
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zal uitmonden in een stadsfestival in september 2015. De jeugdraad zette ook zelf
een duurzaamheidsproject op poten waarbij
ze jeugdverenigingen stimuleert om ecologisch te denken en te handelen. En moet
het nog gezegd dat al die jeugdverenigingen
straks een nieuw onderdak zullen krijgen
tegenover Home Monsheide?
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BENGELS IN BREUGELHOEVE
Vorig jaar mocht Breugelhoeve liefst 35.000 bezoekers ontvangen. Op deze site wordt een originele knuffelboerderij en moestuin gerealiseerd. In een latere fase staat dan nog de uitbreiding en vernieuwing van de speeltuin op de agenda. Dit is een wens van vele Perenaren, zoals bleek uit de ParticiPeer-momenten. “Er wordt geïnvesteerd in een gebouw, een omheinde moestuin met educatieve insteek
en extra aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Breugelhoeve wordt de “place-to-be” voor jonge gezinnen en
kinderen!”, aldus schepen Harry Broekx. “We kregen voor de knuffelboerderij 121.000 euro Europese subsidies.”

WARM WOONZORGCENTRUM
Senioren kunnen terecht op de Peerse
seniorencampus. Er worden verschillende
woonvormen aangeboden waarbij de bewoners van volledig zelfstandig tot volledige
ondersteund verblijven en dat allemaal in
een mooi en functioneel decor. “Het woonzorgcentrum VitaS wordt verder uitgebouwd
met een heleboel extra kamers. De plannen
liggen klaar en we wachten op Vlaamse subsidies!”, zeggen schepenen Lut Ceyssens en
Harry Broekx in koor.

WERKEN AAN WEGEN
Het startschot is gegeven voor het ‘Asfaltplan 2014’. Samen met het betonproject
aan de Sint-Elisabethlaan in Wijchmaal dit
jaar goed voor een investering van 500.000
euro. CD&V Peer streeft daarbij naar nette,
comfortabele en vooral veilige wegen. Het
onderhoud van de gemeentewegen is geen
‘makkie’. We praten over 300 km en dus
ook aanzienlijke budgetten. Niet alleen voor
wegenwerken, maar ook voor riolering.
Peer is een fietsgemeente, daarom zullen
er een aantal belangrijke projecten gerealiseerd worden waarin fietsers centraal
staan. Ook voetgangers verdienen een
veilige plaats, vandaar de opstart van een
‘Stoepenplan’. In de Roshaag en Kloosterstraat zijn de eerste verwezenlijkingen al
duidelijk zichtbaar.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

De knuffelboerderij aan Breugelhoeve kan
rekenen op 121.000 euro Europese subsidies.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De wegenwerken in Peer zijn de komende
jaren goed voor een investering van meer
dan 4,5 miljoen euro voor uw veiligheid.

Sportzone de Deust kreeg een nieuw uitzicht. Vlaanderen kwam voor de aanleg van
de omleidingsweg en rotonde tussen voor
75% van de kostprijs.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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