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PLEZANT IN PEER
Wie vindt dat er in Peer niets te beleven is, heeft de
voorbije zomermaanden onder een steen geleefd. De
Peerse zomer was er eentje om in te
kaderen. Zeg nu zelf: zo’n mooi programma kan geen enkele gemeente met
hetzelfde inwonersaantal voorleggen. Je
hoorde het overal in de Peerse straten:
“Peer bruist!”. En ja, voor enkele plezante
uurtjes moest je het deze zomer niet ver
gaan zoeken.
Het startsein werd gegeven met het ‘WK
in Pêra’, een voltreffer van formaat. Daarna volgden nog de Lekkerbekkenmarkt, Peer Feest, Blues Peer,
Fiets ‘m Erin, Moodstock, ’t Lin
op Gank, De nestel van Peer, het
Peer Muziekterras, de Air Force
Days en noem maar op. De lijst is
eindeloos. Zo hebben we het nog
niet over de kermissen en tientallen buurtfeesten gehad. Of over
de kleine tienduizend bezoekers
die de weg vonden naar en in het
Maïsdoolhof.
“In het centrum, maar ook in de
kerkdorpen zorgen de stad en
enthousiaste organisatoren er
samen voor dat Peer bruist”, vindt ook burgemeester
Steven Matheï. “Zo gaan we met z’n allen de verzuring
tegen, want waar fiere Perenaars elkaar
ontmoeten tussen pot en
pint kan het niet foutlopen.
Ons actief verenigingsleven
en het bijzonder hoge aantal
buurtwerkingen zijn zeker twee
Peerse troeven. De stad ondersteunt waar nodig en mogelijk.
En zo hoort het ook.”

BAANBREKENDE BORDEN
Wie was toch die mysterieuze figuur die op een dikke 20 borden
verspreid over Peer prijkte?

Niet naar 25 mei, wel naar 3 mei.
Op 28 april meldde het mysterieuze
‘Kuifje’ zich. De originele teasercampagne was opgezet door niemand
minder dan Peers burgemeester Steven
Matheï en zijn campagneteam: “CD&V
kreeg als lijstnummer 15 en ikzelf stond
binnen die lijst op de 11de plaats. Vandaar het cijfer 11 dat naast mijn silhouet
op de affiche prijkte. Overigens, het
klokje telde af naar 3 mei omdat dit de
datum was waarop het silhouet op de
borden overplakt werd met de échte
verkiezingsaffiches.”

Inderdaad, de opvallende affiche ging in
de weken voor de verkiezingen van 25
mei bijzonder vaak over de Peerse tongen. Zelfs op de populaire Facebookgroep ‘Je bent van Peer als je...’ werd
er lustig gespeculeerd. Eddy Merckx?
James Bond? Of “heeft dat bord toch

iets met de verkiezingen te maken en is
het een politieker zonder gezicht?” Een
scan van de QR-code met je smartphone, maakte je ook niet veel wijzer.
Wie ze inscande, kwam terecht op een
tijdelijke website met vermelding van de
getallen 11 en 15 en... een aftelklokje.

Een campagne opzetten doe je niet
alleen. Op zondag 15 juni werden al
die helpende handen – en hun gezin –
dan ook ferm in de bloemetjes gezet.
Een goede 140 aanwezigen genoten
in Linde-Peer van een zeer uitgebreid
ontbijt.

TEVREDEN MET STEVEN
CD&V Peer blikt tevreden terug op 25 mei. We konden in Peer een
bijzonder mooie score optekenen (Vlaams Parlement: 31,9%,
kamer: 29,7%)! CD&V behaalde in Peer de vierde hoogste score
van de provincie.
Als we kijken naar de voorkeurstemmen, dan zien we dat onze kandidaat
Steven Matheï ongeveer hetzelfde
aantal stemmen haalt als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Van de
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33 Limburgse burgemeesters die nu
deelnamen, deden slechts twee het
beter. Vier Peerse kandidaten stonden
op de lijst voor het Vlaams parlement
of de kamer.

Stemmenaantallen in Peer van de Peerse kandidaten
Kathleen Soors (Open VLD): 171
In het totaal stemden liefst 8.569
Rudi Vanhees (SP.A): 214
Limburgers op Steven Matheï.
Liliane Hinoul (N-VA): 494
Steven Matheï (CD&V): 1.737
8.569x bedankt!

DIRECT EN BEKNOPT, WIST JE DAT…
menten van de gouverneur. #SHAREaPEAR.
… de succesvolle dropping van vorig
jaar met bijna 70 deelnemers, georganiseerd door JONGCD&V Peer, dit
najaar een vervolg zal kennen?

… ook de Stad Peer niet achterbleef
met de (symbolische) steun voor onze
boeren die getroffen zijn door de Russische boycot van Europese producten?
Onze burgemeester deed een oproep
aan de Perenaren om meer peren te
eten en een 150-tal inwoners ging in op
de oproep om een ‘peerfie’ te maken.
Met media-aandacht tot gevolg in binnen- en buitenlandse pers en compli-

… uitgeweken Perenaar Herwig Vrijsen
– nu wonende in West-Vlaanderen –
een dagje in gezelschap van Jo Vandeurzen won tijdens het Innestocongres van
november vorig jaar?
Samen genoten Herwig en vriendin
Veerle op 4 mei van de wedstrijd GenkLokeren. Ze kregen er een heuse VIPbehandeling bovenop in het voetbalstadion. Voor de match bezocht het drietal
de site van C-mine in Genk.

SPRING MET SUCCES

Na de paasvakantie ging de stad Peer van start met SPRING, het
buitenschoolse toezicht. Met deze vorm van ‘opvang’ wilde het
stadsbestuur een antwoord geven op de vraag voor korte opvang,
tot een uurtje na het einde van de school. Spring wordt daarom
ook georganiseerd in de lokalen van en in samenwerking met de
Peerse basisscholen.
afgelopen weken
grondig geëvalueerd,
kreeg goede punten
en dus groen licht
om door te gaan.

Momenteel zijn er ongeveer 175 Peerse
gezinnen die gebruik maken van dit
toezicht door vrijwilligers. Na de eerste
twee maanden werd SPRING aan
een grondige evaluatie onderworpen.
Onder meer de ouders, toezichters,
schooldirecties, Ouderraad en het
PLOK (Peer Lokaal Overlegplatform
Kinderopvang) kregen uitgebreid de
kans om hun mening te geven. Met
andere woorden: ParticiPeer! Naast
de bekende dienstverlening van Plons
kunnen Peerse ouders ook dit schooljaar beroep doen op de ‘korte opvang’
bij Spring. Het nieuwe project werd de

… de vereniging van Vlaamse steden
en gemeenten danig onder de indruk is
van het ParticiPEER-project? Om die
reden zal Steven Matheï op 16 oktober
in Gent het project toelichten tijdens
de sessie ‘Participatie: op weg naar een
andere democratie’ aan andere gemeentebesturen.

OP WANDEL
Op zondag 31 augustus gingen we met
onze Peerse leden op wandeling. Een
traditie ondertussen. Het talrijk opgekomen publiek werd daarvoor in groepjes
ingedeeld al naargelang het voorziene
wandelparcours. Daar bleef het die
zondag niet bij. We begonnen de dag
met koffiekoeken, bezochten het maïsdoolhof en een vrouwelijke taxidermist
(www.taxidermieke.com). Een meer dan
geslaagde dag!

“De gemeenteraad
was in het begin
bijzonder sceptisch tegenover het project, maar moest later toegeven dat het
toch een schot in de roos was. Een stad
besturen is ook doorzetten en ideeën
uitwerken”, aldus schepen Liesbeth
Diliën. “We zijn dit schooljaar gestart
met enkele kleine aanpassingen, op
vraag van alle actoren. De capaciteitsproblemen zijn hiermee nog niet
helemaal opgelost, maar we zetten wel
weer stappen in de goede richting met
SPRING. SPRING is een blijver!”
Het volledige evaluatierapport kan je
nalezen op www.participeer.be
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HEEL PEER PARTICIPEERT
jaren. Maar waarmee hield men dan
uiteindelijk allemaal rekening?

tijdens dit moment telkens ingegaan op
een actueel thema, namelijk mobiliteit.

Een bevolking die de moeite gedaan
heeft om haar gedacht te geven, verdient het ook om daarover een terugkoppeling te krijgen. Daarom organiseerde het stadsbestuur de voorbije
weken in elk (duo)dorp een terugkoppelmoment. Enerzijds kregen de aanwezigen dus het antwoord op de vraag:
“Wanneer is er tijd en ruimte voor
welke projecten?”. Anderzijds werd er

En wat met seniorenvoorzieningen?
Hoe zien senioren zelf hun oude dag?
Daarvoor werd een onderzoek opgestart naar de behoeften van ouderen
in heel Peer op het vlak van wonen en
dienstverlening. En ja, daar hoorde ook
een participatiemoment bij.
Volg alles op de voet via
www.participeer.be

DIRECT EN HERKENBAAR
FRANS EN FRANCINE
Iedereen is het erover eens:
Peer bruist weer als vanouds.
Cars & Coffee, Blues Peer, Peer
Muziekterras, Peer Feest, het
Maïsdoolhof,… Ook Frans en
Francine genoten deze zomer
van hun vakantie. In de eigen
achtertuin.
Francine vertelt: “We gingen met
Bertha en Bèr naar Peer Live. Ge
weet wel, met al die muziekbandjes
die optreden. Altijd een hele gezellige
avond. De mannen hadden beslist om

Voorzitter CD&V Peer:
Hendrik Swennen
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be)
Jongerenvoorzitter CD&V Peer:
Fabrizio Cherchi
(fabrizio.cherchi7@gmail.com)
Redactie en communicatie:
Michel Vanderfeesten
(michel.vanderfeesten@
cdenvpeer.be)
Website: www.cdenvpeer.be
Facebook: www.facebook.com/
cdenvpeer
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nog eens ferm in de Duvel te vliegen,
want de vrouwen ‘die zouden hen wel
naar huis brengen’. Bèr en mijne Frans
waren zelfs over een kroegentocht
aan het praten. Stelt u voor… alsof ze
nog 18 zijn. We zouden bij de Zwanen
beginnen en overal één pintje drinken.
Maar we zaten nog maar net, of Pol en
Monique kwamen binnen. En daarna
Louis en Maria. Van die kroegentocht
kwam niets in huis. Maar die Duvels...”
Frans vertelt: “Euhm, ’t was ne schone
avond. Ik weet er eigenlijk niet meer

Contactgegevens secretariaat:
Kleine Achterstraat 5, 3990 Peer
Telefoon: 0495 58 92 45
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.

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

heel veel van. Maar de dag erna op
’t Muziekterras heb ik ’t bij ne cola
gehouden. ’t Was ne schone zomer in
Peer, ondanks het weer. Weet ge, eigenlijk ben ik blij dat ‘m voorbij is, want ik
ben aan rust toe. Al zal die maar effe
duren, want het programma van De
Schommel voor dit najaar ziet er ook
interessant uit...”

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind
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ParticiPEER, dat is de Perenaar inspraak geven. En het
blijft niet bij loze beloftes.
Denk maar aan de eerste evaluatie van
het naschools toezicht ‘SPRING’ en
eerder nog de bevragingen in het kader
van het beleidsplan ‘Peer 3.0’. Deze
acties worden ondersteund door een
team gemotiveerde participatiecoaches.
De meningen en suggesties die de
Perenaren in grote getale lieten horen,
werden ook afgewogen en meegenomen in de plannen voor de komende

