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ZONDAG 22 APRIL 2018
>> TEN MILES ANTWERP

Een oranje peloton vol 
sportievelingen trok onder leiding 
van Kris Peeters door de straten van 
Antwerpen voor een pittige tocht van 
16 kilometer.

Onderweg genoten ze van de 
geweldige sfeer en de vele 
aanmoedigingen. 
Een geslaagde editie!

FO
TO

: G
IL

 P
LA

Q
UE

T

2



WOUTER 
houdt woord

 Pal achter Jo

Je kan een samenleving afmeten aan de wijze 
waarop ze omgaat met de zwaksten, hoor je wel 
eens. Het is onze plicht om te helpen wie het moei-
lijk heeft. Gezondheid en gezin zijn kernpunten in 
de levenskwaliteit van mensen. En de noden en 
vragen blijven toenemen. Het is een werk dat nooit 
gedaan zal zijn. Omdat we allemaal steeds langer 
leven. Ook de mensen die al van in het begin extra 
zorg vragen, zoals personen met een handicap. 
Dat is een hele uitdaging voor het beleid, maar 
toont aan welke enorme stappen we laatste de-
cennia hebben gezet op vlak van gezondheid.

Sommigen zeggen dat meer geld het enige ant-
woord is. Wat we ook doen. Tussen 2014 en 2019 
gaat er 900 miljoen euro extra naar zorg & welzijn 
dankzij Jo Vandeurzen. Met resultaat. Er kwamen 
10.000 personeelsleden bij in de zorgsector. 10.000 
extra plaatsen in de rusthuizen. Nooit was er een 
grotere uitbreiding van het budget voor personen 
met een handicap.

Mag het meer zijn? Ik weiger de illusie van som-
migen te ondersteunen dat elke euro naar zorg 
kan gaan. Dat zijn dan diezelfde mensen die ook 
vinden dat we meer moeten doen voor onderwijs 
of voor leefmilieu. In het werkpakket van de op-
positie is een rekenmachine optioneel.

Toch is er meer nodig dan extra geld. Ik begon dit 
stukje met een verwijzing naar de samenleving. 
En die is meer dan een minister of regering. On-
langs zei kinderpsychiater Peter Adriaenssens het 
volgende in Humo over jeugdzorg: “We leunen 
allemaal achterover en kijken naar onze beleids-
mensen: de politie moet het maar regelen, en de 
minister moet maar voor meer plaatsen zorgen 
in gesloten instellingen. Maar we vinden het niet 
normaal dat we op ons eigen gedrag worden aan-
gesproken. Daar moeten wij als volwassenen ook 
eens over nadenken.” Ik heb daaraan niks toe te 
voegen.

Wouter Beke
Voorzitter CD&V
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IN BEWEGING
CD&V

Duurzame mobiliteit 
op maat van jouw buurt

Mobiliteit is een van de grootste uitdagingen. We 
staan met zij n allen steeds meer stil. De negatieve 
impact op de levenskwaliteit valt niet te onderschat-
ten. Voor te veel mensen is de wagen nog steeds hét 
vervoermiddel, bij  gebrek aan alternatief. Steden en 
gemeenten kunnen als regisseur zorgen voor alterna-
tieven. Op onze kandidatendag in Brussel lanceerden 
we eind april daarom het voorstel om Mobipunten te 
installeren. 

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswij-
zen op buurtniveau. Een Mobipunt bestaat uit verschillende 
parkeerplaatsen voor autodelen, een fietsparking en een na-
bije halte van openbaar vervoer. Het concept kan uitgebreid 
worden met functies die het comfort verhogen, of kan andere 
behoeften in de buurt vervullen: lockers voor pakjes, WIFI-ver-
binding, fietsdeelpunt of openbare werkplekken.

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze: “CD&V 
gaat voor het ‘van 8 tot 80-concept’: alle steden 
en gemeenten moeten op maat georganiseerd 
zijn voor zowel een kind van 8 als een senior van 
80. Dit vergt niet alleen aandacht voor de kwali-
teit van openbare ruimtes, maar ook de functiona-
liteit ervan. Mobipunten bieden daarom een plek voor iedereen 
aan door het ruime aanbod aan duurzame vervoersmiddelen.”

Marc De Bel & Joke Schauvliege 
strij den tegen zwerfvuil

Vorige maand stelde Joke Schauvliege samen met Marc De Bel 
zij n nieuwste boek ‘De wraak van ridder Piepus’ voor, waarin ‘De 
Boeboeks’ – aardwezentjes die zorgen voor zieke dieren en plan-
ten - een hoofdrol spelen. Ze gaan de strij d aan tegen het vele 
zwerfvuil in hun Biezebos. 

Joke Schauvliege: “Marc De Bel ver-
telt op een meesterlijke manier in dit 
boek dat plastic en afval niet welkom 
zijn in de natuur. Als je plastic en 
zwerfvuil achterlaat in de natuur, dan 
blijft het daar ook voor altijd. Het kan 
zelfs in ons voedsel terechtkomen. 

Om kinderen vertrouwd te maken 
met dit thema, krijgt elke leerling uit 
het derde leerjaar dit boek. De leer-
krachten krijgen er een lespakket bij 
om leerlingen bewust te maken dat 
zwerfvuil en sluikstorten niet kan.”

 Lees er meer over via 
www.cdenv.be/mobipunten 
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Dinsdag 12 juni 2018
Verkiezingscongres 
CD&V-Senioren
Vlaams Parlement | Leuvensweg 86 – Brussel

Wat zijn de beleidsprioriteiten van CD&V-Senioren 
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
eind dit jaar? Je komt het allemaal te weten tijdens 
hun verkiezingscongres op 12 juni in het Vlaams 
parlement. Voorzitster An Hermans en CD&V-voor-
zitter Wouter Beke zijn alvast van de partij om de 
nodige duiding te geven. 

 De toegang is gratis. 
Inschrij ven is wel verplicht en kan 
tot 8 juni bij  njacobs@cdenv.be of 
bel naar 02 238 38 96. 

Hoe is het vandaag gesteld met de internering van de ge-
vangenen? Phaedra  

Koen Geens: “Recent fietste ik van de 
gevangenis van Antwerpen naar het 
Forensische Psychiatrisch Centrum 
in Antwerpen om samen met de or-
ganisatie van Te Gek?! aandacht te 

vragen voor internering. De nieuwe in-
terneringswet, die sinds 1 oktober 2016 van kracht is, 
geeft personen een aangepaste opvang en zorg. Van-
daag zitten er zo een 543 geïnterneerden in de Belgi-
sche gevangenissen, voor de interneringswet waren 
dit er nog quasi 1.100. 

We doen belangrijke stappen in de juiste richting om 
met de verschillende partners en de verschillende ni-
veaus een humaner detentie- en interneringsbeleid 
te voeren. Het is belangrijk dat iedereen, en dus ook 
mensen die een misstap hebben begaan, de juiste be-
geleiding en opvang krijgen.”

Vorige maand kregen we van CD&V-lid 
André uit Kortrij k deze foto opgestuurd. De 
foto dateert van 26 maart 1956, en werd 
genomen tij dens een bij eenkomst over de 
schoolstrij d in Kortrij k. Weet jij  wie er op de 
foto staat?

Gespot

Vraag van de maand

Heb jij een vraag voor onze CD&V-politici? 
Mail naar ampersand@cdenv.be

Van links naar rechts: Pierre Harmel (eerste minister 1965-1966),
Theo Lefèvre (CVP-voorzitter en eerste minister 1961-1965),
August Cool (ACV-voorzitter) en Albert De Clerck (minister van Middenstand). 

Agenda
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EEN NIEUWE 
TOEKOMST 
VOOR REGIONAAL 
BELEID 

Zo dicht mogelijk bij de mensen staan, dat is waar onze CD&V-
steden en gemeenten voor staan. Om te kunnen voldoen aan de 
noden en verwachtingen van die burgers, doen steden en ge-
meenten vaak beroep op de provincies om hen daarbij te helpen. 
De provincie staat namelijk tussen het lokale en het Vlaamse ni-
veau en is daarom de ideale regisseur van het streekbeleid. Maar 
wat doen provincies juist? En vooral: hoe ziet hun toekomst eruit? 
Michel Doomst, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemees-
ter van Gooik, en Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie 
Vlaams-Brabant, vertellen er ons meer over.

 & Wat doet de provincie 
juist?

Tom: “De provincie pakt lokale uitda-
gingen aan die te groot zijn voor een 
lokaal bestuur en die te klein zijn voor 
een Vlaams of federaal niveau. De pro-
vincie pakt de problemen aan als part-
ner van de lokale besturen, door de 
nodige mensen én middelen samen te 
brengen. De provincie is daar voldoen-
de groot voor, heeft een democratisch 
verkozen raad en heeft een goed zicht 
op welke uitdagingen er zijn.”

 & Over welke uitdagingen 
gaat het dan vooral?

Michel: “Het gaat onder meer over 
mobiliteitsproblemen, problemen 
rond ruimtelijke ordening, leefmilieu 
en klimaat. Die los je als gemeente 
niet alleen op. De tijd van ‘mijn ge-

meente alleen en we redden het zo 
ook wel’, is voorbij. Willen we een op-

lossing op maat van ieders gemeente 
of stad, dan moeten we meer dan ooit 
tevoren over de gemeentegrenzen 
heen springen. De provincie is daarbij 
een goede partner om gezamenlijk tot 
een streekvisie te komen waar ieder-
een baat bij heeft.”

 & De provincies staan van-
daag onder druk. Sommi-

gen hebben zelfs vragen 
bij de meerwaarde ervan. 
Waarom moeten ze be-
houden blijven?

Tom: “Het is voor mij overduidelijk 
dat de provincie een absolute meer-
waarde heeft. De sterkte ervan is dat 
je kunt bijsturen of extra inspannin-
gen kunt leveren voor die specifieke 
uitdagingen van een bepaalde regio 
of provincie. Als we dat niet meer kun-
nen doen, dan kent Vlaanderen een 

enorm verlies. Ik ben ervan overtuigd 
dat we er alle belang bij hebben om 
dat bovenlokaal bestuur in stand te 
houden om zo een degelijk regionaal 
streekbeleid te voeren.”

Michel: “De provincie is dé toekomst. 
Naast het beleid, zorgt het er namelijk 
ook voor dat de regio’s toeristisch op 
de kaart worden gezet. In mijn eigen 

“De provincie is een goede partner 
om over de gemeentegrenzen heen op 
zoek te gaan naar oplossingen voor tal 
van uitdagingen”
Michel Doomst
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Pajottenland bijvoorbeeld werken 
we met de zeven gemeenten aan een 
echte streekcultuur. Volgend jaar heb-
ben we ons Breugeljaar, en daar ma-
ken we een echt beleefmoment van in 
de streek. Wel, het is de provincie die 
ons dan helpt om dat toeristisch goed 
in de kijker te zetten. Natuurlijk is het 
daarbij belangrijk dat wat je lokaal 
doet, goed inkleurt. Het Pajottenland 
is het Hageland niet. En dat is niet erg. 
Laat die eigenheid maar bloeien. En 
laat de provincies de regio’s assisteren 
om die eigenheid juist te versterken, 
en niet te verminderen.”

 & Waarin kan de provincie 
nog verbeterd worden?

Michel: “Onze bestuurskracht is in 
een aantal domeinen nog te beperkt. 
Denk maar aan dossiers rond milieu of 
ruimtelijke ordening. Daar zitten elke 
keer een batterij aan advocaten ach-
ter waardoor je in eindeloze discus-
sies geraakt, en er heel wat vertraging 
wordt opgelopen. Ik ben ervan over-
tuigd dat de provincie een partner kan 
zijn in het verhogen van die bestuurs-
kracht om tot een betere aanpak te 
komen voor de domeinen die op ons 
afkomen, waaronder vergrijzing, inte-
gratie en verdunning van de gezinnen.
Daarnaast ben ik voor een sterkere in-

tergemeentelijke samenwerking dan 
op dit ogenblik het geval is. In Gooik 
bijvoorbeeld zitten we met nogal wat 
verlaten boerderijen waarvan we ons 
afvragen wat we daarmee moeten 
aanvangen, en welke zinvolle bestem-
ming we die kunnen geven. We kun-
nen dat als gemeente apart proberen 
regelen, maar het is veel nuttiger om 
daar met een aantal gemeenten over 
rond de tafel te zitten. De provincie 
kan daarbij assisteren door ons de 
nodige kennis aan te reiken om zo tot 
een beleidsvisie én tot oplossingen te 
komen. De provincie als partner en als 
vriend.”

 & Jullie wonen allebei in 
Vlaams-Brabant. Welke 
plaats in de provincie 
is voor jullie het meest 
bijzonder?

Tom: “Ik zou zeggen: ergens met mijn 
fiets langs een fietssnelweg. Ik fiets 
graag en ben fier op onze fietssnel-
wegen. Deze legislatuur zijn we een 
versnelling hoger geschakeld en heb-
ben we heel wat extra kilometers fiets-
snelweg kunnen realiseren. De grote 
troef van onze regio blijft de centrale 
ligging en de bereikbaarheid. Door 
die snelwegen wordt die troef alleen 
maar groter. De tijd zal uitwijzen dat 
deze investeringen de moeite waard 
waren.”

Michel: “Ik blijf in het Pajottenland en 
meer bepaald in Gooik. Gooik wordt 
niet voor niets ‘De parel van het Pa-
jottenland’ genoemd. Wie in Gooik 
is, nodig ik uit om op de Kesterheide 
te gaan staan. Van daar heb je een 
overzicht over heel de provincie. Je 
kan over Brussel naar Leuven kijken. 
Bij deze is iedereen uitgenodigd om te 
komen genieten van deze bijzondere 
plaats (lacht).” ◼︎

    Wil je je verdiepen in alles wat met  
 de provincies te maken heeft?  
 Surf dan naar www.cdenv.be/provincies 
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DE PROVINCIE, 
DICHTERBĲ  DAN JE DENKT

WEST-VLAANDEREN
LANDBOUW VAN DE TOEKOMST 

De provincie West-Vlaanderen bouwt met Inagro, het West-
Vlaamse provinciebedrijf voor onderzoek in de landbouw, aan 
een dakserre van 8000 m² op de gebouwen van de groente-
veiling in Roeselare. Het wordt een onderzoeksserre voor in-
novatieve landbouw. Hiermee werkt de provincie volop aan 
de landbouw van de toekomst. 

In de eerste plaats is dit een project voor de West-Vlaamse 
tuinders. Zij zullen als eerste kunnen genieten van de resul-
taten van dit praktijkonderzoek. De toegankelijke locatie op 
de REO-veiling in Roeselare maakt dat de telers frequent kun-
nen binnenvallen en zien wat er gebeurt. Maar ook de gewone 
burger kan er kennis maken met de moderne tuinbouw. Er 
wordt daarnaast ook geëxperimenteerd met verticale teelt, 
restwarmte en allerhande andere duurzame technieken. 

Met dit project wordt ingezet op duurzaamheid, netwerking 
met steden en gemeenten, gemeenten en bedrijven, steun 
aan land- en tuinbouw en zuinig ruimtegebruik. En laat dat 
net nu de speerpunten zijn waar de provincie West-Vlaande-
ren zich blijft op inzetten de komende maanden en jaren. 

OOST-VLAANDEREN
GENIETEN VAN JE VRIJE TIJD 

Iedereen verdient de kans om op vakantie te kunnen gaan, 
om te kunnen ontspannen en te genieten van vrije tijd. De pro-
vincie Oost-Vlaanderen investeert daarom fors in de Rap Op 
Stapkantoren. Dit zijn zeer laagdrempelige reisbureaus waar 
mensen met een beperkt budget terecht kunnen om een dag-
uitstap te plannen, een meerdaagse reis te boeken of zich in te 
schrijven voor groepsactiviteiten.

“Elkeen heeft recht op een prettige vrijetijd en op vakantie. 
Ook mensen die het niet zo breed hebben”, zegt gedeputeer-
de Eddy Couckuyt. “Daarom ondersteunen wij de Rap Op 
Stapkantoren met raad en daad. Bij de opstart en de uitbouw 
van een kantoor geven we maximaal drie keer 3.000 euro.”

Ondertussen zijn er in totaal al 47 kantoren waar mensen 
terecht kunnen om uitstappen te boeken en dit in 27 Oost-
Vlaamse steden en gemeenten. Indien nodig worden ze 
ondersteund om met het openbaar vervoer van en naar 
evenementen of op hun reisbestemming te geraken. In 
2017 hebben meer dan 10.000 mensen van het aanbod 
gebruikgemaakt.
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VLAAMS-BRABANT
KONING FIETS 
CENTRAAL

De fietssnelwegen zijn onlosmakelijk 
verbonden met Vlaams-Brabant. Ze 
brengen je vlot en veilig over langere 
afstand waar je moet zijn. De provincie 
Vlaams-Brabant telt al heel wat fietswe-
gen die functioneren als fietssnelweg, 
zoals jaagpaden langs kanalen en rivie-
ren. De fietssnelwegen zullen de komen-
de jaren alle Vlaamse steden met elkaar 
verbinden. Goed voor een netwerk van 
maar liefst 2.000 kilometer. Zo stimuleer 
je naast recreanten ook pendelaars om 
voor de fiets te kiezen. 

Elke dag bouwt onze provincie aan dit 
netwerk en brengt ze gemeentebestu-
ren, waterweg- en spoorwegbeheer-
ders en andere betrokkenen samen. Ze 
zijn immers van bovenlokaal belang en 
geen enkele andere overheidsinstantie 
trok er zich de afgelopen jaren het lot 
van aan. De provincies bedachten ook 
het F-logo. Het geeft de fietssnelwegen 
een eigen identiteit en verschijnt in tal 
van toepassingen op het terrein (als 
vloersticker, oriëntatiezuil of rustpunt). 
Zo worden fietssnelwegen herkenbaar 
en klaar om massaal gebruikt te wor-
den.

ANTWERPEN
DORPENBELEID IS 
MAATWERK

De grootstad Antwerpen - met meer 
dan 500.000 inwoners - maakt van de 
gelijknamige provincie een apart geval. 
Toch wordt er ook op ‘de kleintjes’ gelet. 
Onder impuls van de 2 CD&V-gedepu-
teerden wordt een speciaal dorpenbe-
leid op de rails gezet, dat waakt over de 
levenskwaliteit tot in de kleinste dorpjes 
en gehuchten.

“Daarbij helpen we lokale besturen om 
problemen als vereenzaming, zwak 
openbaar vervoer of een tanende lokale 
middenstand samen met hun inwoners 
aan te pakken in een proces van partici-
patie en co-creatie”, verduidelijkt gede-
puteerde Peter Bellens. “We zijn er im-
mers van overtuigd dat burgers een deel 
van de oplossing kunnen zijn.”

En daarbij wordt maatwerk geleverd, 
verduidelijkt collega Ludwig Caluwé: 
“Neem nu onze detailhandelscoaches.  
De helft van al onze gemeenten maakt 
daar gebruik van om hun lokale mid-
denstand te ondersteunen. Welnu, in 
een grensplaats als Hoogstraten focus-
sen die speciaal op de klantenstromen 
met de buren in Nederland. En zo zijn er 
tientallen voorbeelden.”

LIMBURG
SNELLER EN 
AANGENAMER 
ONDERWEG

De mobiliteit in Limburg kan beter, maar 
moet ook anders. De basis voor een aan-
genaam Limburg is de verbinding tussen 
steden en dorpen en de verbondenheid 
tussen mensen en gemeenschappen. 
Daarom komt de provincie Limburg met 
een Limburgs mobiliteitsconcept waar-
mee je sneller en aangenamer onderweg 
bent.

Met het Limburgs mobiliteitsconcept 
wordt mobiliteit als een dienst bekeken, 
wordt extra ruimte gegeven aan Koning 
Fiets en wordt vertrokken vanuit een net-
werk van verbindingen en knooppunten 
tussen steden en dorpen. Zo willen ze 
verder investeren in fijnmazige en veilige 
fietsinfrastructuur. Fietssnelwegen zullen 
de hoofdverbindingen worden doorheen 
heel de provincie. Door de fietsstructuur 
zo veel mogelijk te laten aansluiten op 
openbaar vervoer en mobiliteitsknoop-
punten, creëren ze een snelle en volledige 
dekking in heel Limburg. Binnen de dertig 
minuten kun je van verschillende knoop-
punten naar een station in de buurt. De 
ambitie van de provincie: woon en werk 
je in Limburg? Dan heb je geen auto meer 
nodig! 

Provincies pakken bovenlokale problemen aan die eff ect 
hebben op jouw gemeente of stad. Zo investeren ze onder 
meer mee in de bestrij ding van wateroverlast, de aanleg van 
veilige en comfortabele fi etssnelwegen, in klimaatbeleid 
en in betaalbaar wonen en vernieuwende woonconcepten. 
Daarnaast blij ven ze zich verder engageren in innovatieve en 
lokale projecten, waarmee ze investeren in de toekomst van 
elk van ons. 
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ANTWERPEN
waar het goed leven, 
werken en genieten is
In aanloop naar de gemeente- 
en provincieraadsverkiezin-
gen van 14 oktober 2018 wil-
len onze CD&V-mandatarissen  
zich blij ven inzetten voor een 
provincie waar het goed leven 
is. Maar hoe wordt dit gereali-
seerd? Wat is het toekomstver-
haal van de provincie Antwer-
pen? En met welke speerpunten 
trekken we naar de verkiezin-
gen? Gedeputeerden Ludwig 
Caluwé en Peter Bellens vertellen 

er meer over. 

Eind 2012 koos Ludwig Caluwé, na 
een periode als parlementslid en 
jaren als fractieleider in het Vlaams 
parlement, voor een engagement in 
eigen streek als gedeputeerde bij de 
provincie Antwerpen. Zijn bevoegd-
heden? Landbouw, economie, inno-
vatie, financiën en patrimonium.

 & Waar wil je met de provin-
cie Antwerpen in de toe-
komst verder op inzetten?

Ludwig: “Jongeren stimuleren om een 
eigen zaak op te richten.  Hen ‘goesting’ 
doen krijgen in het ondernemerschap. 
Daarnaast moeten we blijven inzetten 
op een goede doorstroming van onze 
jongeren van de schoolbanken naar de 
arbeidsmarkt. Een belangrijke pijler van 
onze economie in onze provincie is de 
haven van Antwerpen. Jongeren warm 
maken voor een loopbaan in de haven 
is één van de doelstellingen van het ha-
vencentrum.  De afgelopen jaren hebben 
bijna 1 miljoen jongeren zich laten inspi-
reren door de wereld van de haven. Dit 
centrum vormen we om en wordt meer 
dan ooit een echt belevingscentrum. Het 

moet in de toekomst nog meer jonge-
ren en geïnteresseerden sensibili-

seren voor een studiekeuze of 
voor de tewerkstellingskan-

sen in het havengebied. 
Daarvoor bouwen we 

een nieuw bele-
vingscentrum op 

de Droogdok-
kensite. 

Daarnaast blijven we inzetten op 
handelskernversterking, door samen 
met andere provincies en gemeenten 
een duidelijke visie voor de baan-
winkels langs steenwegen uit te te-
kenen. Verder kunnen onze steden 
en gemeenten een beroep doen op 
de provinciale detailhandelcoaches. 
Al bijna de helft deed een beroep op 
ons.”

We willen vooral inzetten 
op de band tussen de 
burger en de land- en 
tuinbouwbedrijven.
Ludwig Caluwé

 & En hoe zit het met de land- 
en tuinbouwsector?

Ludwig: “De mensen weten niet 
meer wat ze op hun bord krijgen en 
van waar het komt. Naast onze in-
spanningen via de praktijkcentra 
voor innovatie in de land- en tuin-
bouwsector, willen we vooral inzet-
ten op de band tussen de burger en 
de land- en tuinbouwbedrijven. Zo 
ontdek je op de vernieuwde website 
‘Lekkers met Streken’ maar liefst 356 
hoeve- en streekproducten uit jouw 
buurt. Binnenkort is er de Week van 
de Korte Keten, waarmee we consu-
menten op verschillende manieren 
willen laten kennismaken met lokale 
hoeve- en streekproducten.”
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Peter Bellens uit Herentals heeft de 
gevolgen van de Vlaamse staatsher-
vorming van dichtbij meegemaakt. 
Op 1 januari van dit jaar droegen de 
provincies hun bevoegdheden over 
persoonsgebonden beleidsdomeinen 
als welzijn, cultuur, jeugd en sport 
over aan Vlaanderen of lokale bestu-
ren. Als gedeputeerde zette Bellens 
fel in op een toegankelijke eerstelijns-
gezondheidszorg, onder meer door 
de oprichting van wijkgezondheids-
centra in kleinere steden en centrum-
gemeenten te ondersteunen. Van-
daag is hij nog bevoegd voor sociale 
economie, wonen, plattelandsbeleid 
en Europese samenwerking. En is hij 
de voorzitter van cultuurhuis De Wa-
rande.

 & De zorgsector laat je niet 
helemaal los. Kan je er wat 
meer over vertellen?

Peter: “De maatschappelijke uitda-
gingen die op ons afkomen door de 
snel vergrijzende bevolking zijn zo 
groot dat het van slecht bestuur zou 
getuigen om er niet op in te zetten. 
De provincie Antwerpen doet dat 
door het zorgverhaal economisch te 
benaderen. Met 73.000 werknemers 
is de zorgsector de grootste werkge-
ver in onze provincie. Toch komen 
we nog veel handen te kort. Daarom 
zetten we nu alle zeilen bij om zoveel 
mogelijk mensen met diverse profie-
len naar een zorgbaan te begeleiden. 
Daarnaast hebben we een speciaal 
zorginnovatiefonds in het leven ge-

roepen om ondernemers en KMO’s 
te stimuleren om samen met zorg- en 
kennisinstellingen in die sector te in-
vesteren door nieuwe technieken en 
methoden te ontwikkelen. Dit kan 
perfect binnen onze bevoegdheden.”

 & Welke uitdagingen wil 
je de komende jaren nog 
aanpakken?

Peter: “We gaan niet wachten tot de 
nieuwe legislatuur, maar hebben nu 
al een aantal zaken op de rails gezet 
om de volgende jaren verder uit te 
werken. Zo proberen we nu al om 
organisaties uit de sociale economie 
nauwer te laten samenwerken met 
reguliere werkgevers, waardoor doel-
groepmedewerkers veel meer kans 
maken om door te stromen naar een 
normale vaste baan. De resultaten 
van de eerste projecten zijn zeer veel-
belovend.

En ik verwacht heel veel van ons 
nieuwe dorpenbeleid. Daarbij reikt 
de provincie haar lokale besturen 
allerlei concrete tools aan om te 
voorkomen dat kleinere dorpen en 
gehuchten leeglopen. Op het plat-
teland zien we op veel plaatsen dat 
de lokale middenstand wegtrekt, dat 
het postkantoor sluit, het openbaar 
vervoer ondermaats is en oudere 
mensen vereenzamen. Samen met de 
gemeentebesturen, hun inwoners en 
het lokale verenigingsleven, gaan we 
op zoek naar oplossingen in een pro-
ces van participatie en co-creatie.”

We gaan niet 
wachten tot de 
nieuwe legislatuur, 
maar hebben nu al 
een aantal zaken op 
de rails gezet om de 
volgende jaren verder 
uit te werken.
Peter Bellens
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ALS ECHT  
STREEKBESTUUR 
ZORGT DE  
PROVINCIE 
VOOR  
OPLOSSINGEN.

Welke plannen hebben onze 
provincieraadsleden voor de 
provincie? Wat willen ze realiseren? En 

bij welke beleidsdomeinen voelen ze 
zich het meest betrokken? 

 LILI STEVENS 

"Op het provinciaal niveau volg ik 
vooral onderwijs op. Logisch, aan-
gezien ik al 38 jaar lesgeef in het 
buitengewoon secundair onderwijs 
van Heist-op-den-Berg. De provinci-
ale scholen nemen een belangrijke 
plaats in het Antwerpse onderwijs-

landschap in. Belangrijke technische en beroepsrichtingen 
die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, worden 
provinciaal ingericht. Vanuit de provincie is ook de AP ho-
geschool ontstaan. Een van de snelst groeiende hogescho-
len van Vlaanderen. Om fier op te zijn!

Daarnaast werd op provinciaal niveau baanbrekend werk 
verricht voor de G-sporters in onze provincie. Deze be-
voegdheden gaan naar Vlaanderen en ik hoop echt dat al 
dat mooie werk daar verdergezet wordt. Mensen met een 
beperking de kans geven om, individueel of in een ploeg,  
te sporten maakt mensen gelukkig."

 KOEN DE COCK

"Onze jongeren op weg zetten naar 
een mooie toekomst is één van de 
mooiste dingen waarmee een be-
stuur bezig kan zijn. Onderwijs is 
daarbij de sleutel. Het provinciaal 
onderwijs is erop gericht om aan 
iedereen alle kansen te geven om 

hun talenten te ontplooien. Een degelijke opleiding aanrei-
ken, via welk traject dan ook en onder het motto 'iedereen 
mee', is meer dan ook de betrachting van het provinciaal 
onderwijs, waar ik me zeer nauw bij betrokken voel. 

Een domein waar ik graag extra aan wil werken en de ken-
nis en de middelen van de provincie voor wil inzetten, 

is de klimaatadaptie. Wat kunnen we aan individuele  
burgers, maar ook aan lokale besturen en bedrij-

ven bieden om beter om te gaan met de klimaat- 
wijziging. Lokale projecten voor alternatieve 

energie, vergroeiing van hot-spots in stede-
lijk gebied, waterbeleid... De toekomst is 

uitdagend, maar zal veel (alternatieve) 
energie van ons vergen."
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 JÜRGEN GODDEN

“Ik ben het meest betrokken bij veilig-
heid en meer bepaald bij de uitbouw 
van campus Vesta als het provinciaal 
opleidingscentrum voor onder ande-
re brandweer, civiele bescherming en 
ambulanciers.  Ook ben ik nauw be-
trokken bij het havencentrum waar-

mee we het belang van de haven voor onze provinciale eco-
nomie willen beklemtonen en vooral jongeren willen laten 
kennis maken met alle aspecten van het leven en werken in 
de haven.  Tot slot wil ik het initiatief van De Buurtkar aanha-
len dat tot stand kwam in samenwerking met het gemeente-
bestuur van Bornem en met de provincie. De buurtkar is meer 
dan een mobiele winkel.  Het is een mobiel dienstencentrum 
waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen over zorg en 
de dienstverlening van de gemeente.  Mooi meegenomen is 
dat mensen anderen ontmoeten aan De Buurtkar. Zo helpt 
De Buurtkar mee om de eenzaamheid tegen te gaan.”

 WENDY WECKHUYSEN

"Het Strategisch Project Rupelstreek 
ligt me nauw aan het hart. Het is de 
motor die de toekomst van onze klei-
putten in beweging heeft gezet. Ik 
hoop dat de provincie in het hele ge-
bied van de kleiputten zorgt voor een 
hersteld landschap. Met grote eer-

bied voor de natuur. Daarnaast ben ik ook erg opgezet met 
alle milieu-initiatieven die de provincie trekt, bijvoorbeeld de 
groepsaankopen groene stroom."

 DAAN DE VEUSTER

"Met het project De Groene Zes voel ik 
me sterk verbonden. Zes gemeenten 
in het noordoosten van Antwerpen 
en de provincie werken hierin samen 
om onder andere werkgelegenheid in 
eigen streek te verzoenen met het be-
houd van waardevolle open ruimte 

en historische gebouwen. Via subsidies worden waardevolle 
landschappen, zoals de Brechtse Heide, beschermd en blij-
vend toegankelijk gemaakt. Daarnaast wachten er ons nog 
heel wat uitdagingen rond mobiliteit. Als echt streekbestuur 
kan de provincie voor oplossingen zorgen."

 MIEN VAN OLMEN

"Als voorzitster van de provincie-
raadscommissie mobiliteit mocht 
ik de afgelopen jaren mijn stempel 
drukken op het fietsbeleid van de 
provincie. Denk maar aan de aan-
leg van fietsostrades, fietstellingen, 
fietsenquêtes, en het objectief me-

ten van de fietskwaliteit op de functionele fietspaden. De 
provincie doet er echt alles aan om iedereen op de fiets 
te krijgen. Het moet daarbij realistisch zijn om een heel 
netwerk van fietsostrades en functionele fietsroutes kwa-
litatief en veilig uit te rollen. Zo wordt de fiets echt een vol-
waardig vervoersmiddel in onze provincie."

 NICOLE BOONEN

“De provincie heeft sterk ingezet op 
het maken van verbindingen in het 
fietsroutenetwerk en het aanleggen 
van fietsostrades. Twee op de drie 
inwoners fietst ondertussen meer-
maals per week. Fietsostrades wor-
den erg gewaardeerd omwille van 

de kwalitatief goede ondergrond en de snelle en korte ver-
bindingen. Dit verhoogt het aantal fietsers voor woon- en 
werkverkeer. De provincie Antwerpen heeft ondertussen 23 
fietsostrades: 16 lange spoorlijnen, 5 langs waterwegen en 
2 langs autostrades. We gaan voor een verdere uitbreiding 
door de aanleg van meer fietsostrades en nieuwe verbin-
dingen in het fietsknopennetwerk.”

 STEFAAN DELEUS

“Als lid van de commissie water-
beleid zorg ik mee voor projecten 
rond waterhuishouding, met oog 
voor evenwicht tussen natuur, land-
bouw, bewoners en recreanten. De 
provincie kan bovendien een be-
langrijke rol spelen bij het behoud 

van open ruimte, het agrarisch karakter van onze dorpen, 
verdichting van woon- en handelskernen, met positieve ef-
fecten op (bovenlokale) mobiliteit.”



GELOVEN IN EEN 
SAMENLEVING 
WAAR IEDEREEN 
THUIS IS
Broers Jasper en Pieter Delanoy vertellen
Welke uitdagingen kent onze samenleving? Hoe zit het met ons poli-
tieke verhaal? En welke rol kan geloof vandaag spelen in onze maat-
schappij ? Jasper (31) – communicatiemedewerker – en zij n broer 
Pieter (33) – priester, godsdienstleraar en bekend uit ‘De Mol’ – ge-
ven hun kij k in hoe de samenleving van de toekomst er kan uitzien.

 & Vij ftien jaar geleden koos 
jij  ervoor om priester te 
worden, Pieter. Hoe is die 
beslissing er gekomen?  

Pieter: “De klik is er gekomen nadat ik 
met Jasper op wereldkamp trok, waar 
we een ruimere blik kregen op de sa-
menleving. De leider van dat kamp was 
Jan, een hele toffe man die allemaal 
zotte dingen deed. Pas achteraf kwa-
men we te weten dat hij eigenlijk pries-
ter en leraar was. Ik keek enorm naar 
hem op en dacht: ‘dit wil ik ook doen’. 
Niet veel later heb ik de stap gezet.”

Jasper: “Dat hij priester wou worden 
kwam niet helemaal als een verrassing. 
Het is zijn manier om met mensen en 
emoties bezig te zijn. Met hoe iemand 
zich ontwikkelt, met problemen en uit-
dagingen in het leven van jongeren en 
volwassenen. Zelf beleef ik geloof op 
een andere manier. Je vindt me niet 
meer in de mis, behalve met Kerstmis. 
Ik geloof  wel volop in tweede kansen 
geven, de kracht van een groep of hoe 
iemand met een beetje aanmoediging 
boven zichzelf kan uitstijgen. Natuur-
lijk heb ik uit de verhalen van de gods-
dienstlessen tijdens mijn jeugd heel 
wat van die waarden gehaald waar ik 
vandaag nog in geloof.”

 & Het is geen geheim dat de 
kerken in Vlaanderen leeg-
lopen. Enige verklaring?

Pieter: “Vlaanderen is minder kerke-
lijk. Dat is de realiteit. De fout die de 
kerk gemaakt heeft, is dat ze haar ver-
haal en identiteit nooit bevraagd en 
herdacht heeft. Toch blijf ik erbij dat 
dat diepgewortelde, religieuze gevoel, 
dat gemeenschapsgevoel, in heel wat 
mensen zit. Mensen zijn op zoek naar 
inhoud en naar inspiratie, en dat op een 
toegankelijke manier.

Ik kan er niet tegen dat er politieke par-
tijen zijn die alles rond inspiratie en ge-
loof naar de privésfeer willen bannen. 
Volgens hen moet iedereen maar ge-
woon thuis zijn inspiratie gaan zoeken. 
Dat kan niet. Je moet een geïnspireerd 
verhaal kunnen brengen in de samen-
leving en op school. Een verhaal met 
een aantal gemeenschappelijke waar-
den en normen dat ook de openheid en 
multiculturaliteit omarmt.”

 & Je zegt dat geloof toegan-
kelij ker moet worden. Hoe 
zou dit kunnen?

Pieter: “Stiekem droom ik ervan om 
elke eerste zondag van de maand klap-
stoelvieringen te houden, buiten de 
kerk. Halve politieke en sociale debat-

WIE IS 
PIETER DELANOY?
33 jaar

Brugge

Priester en godsdienstleraar`
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WIE IS 
JASPER DELANOY?
31 jaar

Merksem

Communicatiemedewerker 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

ten waarbij je verschillende soorten 
mensen bij elkaar brengt. Ik reik dan 
een thema aan en iedereen die aanwe-
zig is, kan er open over debatteren en 
discussiëren. Zo kun je achteraf naar 
huis gaan met het gevoel ‘verdomme, 
daar heb ik iets aan gehad’. Dat je je 
kunt laten inspireren door in gesprek te 
gaan met anderen. Want dat is wat ik in 
de kerkelijke vieringen nu soms mis.”

 & We leven in een 
veranderende samenleving, 
dat is duidelij k. Welke 
uitdagingen staat onze 
samenleving volgens jullie 
te wachten?

Jasper: “Vandaag zie je heel wat dis-
cussies – maar ook mensen – steeds 
harder worden. Dat baart me zorgen. 
Want hoe kun je er op die manier voor 
zorgen dat je de samenleving in zijn 
geheel samenhoudt met zijn diversiteit 
aan nationaliteiten en culturen? 

Pieter: “Ik sluit mij daarbij aan. Als ik 
zie hoeveel van mijn leerlingen rechts 
zijn in hun denken, hoe hard zij zijn, 
dan ben ik bang voor de samenleving 
van de toekomst. Omdat in mijn visie, 
en in die van Jasper, een samenleving 
gelijkstaat aan een maatschappij waar 
we met z’n allen om elkaar geven. Een 
samenleving waarbij je afkomst, de-
welke dan ook, je toekomst niet hoeft 
te hypothekeren.”

 & Hoe valt die hardheid te 
verklaren, denken jullie? En 
wat kan de politiek hieraan 
veranderen?

Jasper: “Ik denk dat er een tijd geweest 
is waarin de politiek te weinig aandacht 

heeft geschonken aan bepaalde groe-
pen, problemen en uitdagingen. Als je 
kijkt naar hoe Trump de verkiezingen 
gewonnen heeft, dan is dat onder meer 
door een groep kiezers die zich voor-
heen niet begrepen voelde. Je moet 
niet op al die frustraties ingaan, maar je 
moet er wel aandacht voor hebben als 
je aan politiek doet.”

Pieter: “Die aandacht begint vooral 
lokaal. Soms wordt de focus te veel ge-
legd op de grote problemen, zodat er 
te weinig tijd overblijft om te luisteren 
naar de kleine verhalen. Want het is lo-
kaal dat het begint. Door langs te gaan 
bij de man in de straat. Ik ben ervan 
overtuigd dat de beste politici degenen 
zijn die langsgaan in volkscafés en aan 
huisbezoeken doen. Politici die de tijd 
nemen om dicht bij hun medemens te 
staan en het lef hebben om naar hun 
problemen te luisteren. Maar die ook de 
durf hebben om toe te geven dat ze het 
antwoord op een bepaalde vraag niet 
weten.”

 & Hoe kunnen we die 
uitdagingen nog meer het 
hoofd bieden? 

Pieter: “Door meer warmte en solida-
riteit, want dat biedt een antwoord op 
angst en cynisme. Ik snap het wel. Het 
gekende is veilig en alles daarbuiten is 
ongekend terrein. Dat is extreem boei-
end als je het ziet zitten om die onge-
kende terreinen te verkennen. Anderen 
durven dit niet, omdat ze bang zijn om 
op hun eigen grenzen te stoten. Maar 
het is net met angst, en het daaraan 
gekoppelde cynisme, dat je een foute 
samenleving krijgt. Je moet net uitgaan 
van het wij-gevoel. Wij met z’n allen sa-
men. Alleen maar als je aanvaardt dat 
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je samen werk moet maken van de sa-
menleving en er samen voor gaat, pas 
dan kun je bergen verzetten. De rest 
verzinkt dan in een bang zijn om de ei-
gen grenzen te verleggen en in een cy-
nisme tegen verandering.”

Jasper: “Eigenlijk is de sleutel voor 
deze uitdagingen simpel. Mijn straat in 
Merksem was vroeger een traditionele, 
klassieke, Vlaamse straat. Sinds een 
aantal jaren wonen daar onder meer 
een Russische familie en een Kame-
roense familie. Elke zomer organiseren 
we een BBQ en dan komt de hele straat 
daarop af. Het is op die manier dat je die 
mensen leert kennen. Onlangs organi-
seerden we met CD&V enkele buurt-
wandelingen in ons district. Veertig 
nieuwe gezichten kwamen daar telkens 
op af. Mensen van verschillende achter-
gronden en culturen. Na één middag 
krijg je een fantastisch goede band met 
je buren. Het zijn die kleine dingen die 
mensen dichter bij elkaar brengen. Het 
is eenvoudig, maar we grijpen er in de 
samenleving nog te weinig naar terug.”

 & Moeten we meer geloven in 
zulke projecten? 

Pieter: “Absoluut. Dat Jasper zulke 
projecten doet, is één van de redenen 

waarom ik zoveel respect heb dat hij 
zich politiek engageert. Bij politiek heb 
ik de laatste jaren het gevoel dat het 
te veel gaat om een antiverhaal of een 
tegenverhaal. Maar je ziet, met zo’n 
simpele buurtwandeling bijvoorbeeld 
breng je een positief verhaal. En dat is 
ook wat ik aan mijn leerlingen meegeef. 
Ik heb angst dat we in de toekomst een 
generatie jongeren krijgen die gewoon 
maar meedoen met de stroom en niet 
meer durven dingen uitproberen of in 
politiek geloven. Ik geef hen mee dat als 
je ergens in gelooft, als je iets belangrijk 
genoeg vindt, dat je daar veel mee kunt 
bereiken en ver mee kunt komen.”

 & Hoe zit het met het geloof 
in ons politieke verhaal?

Jasper: “Wat ik oprecht jammer vind, 
is dat we niet veel ruimte meer krijgen 
om ons CD&V-verhaal van enerzijds an-
derzijds te brengen. Er wordt veel mee 
gelachen, maar er zit net veel moois in. 
We gaan niet voluit voor een oneliner, 
maar we gaan voor een breder verhaal 
waar heel wat facetten in zitten die we 
willen aanpakken en belichten. Ik hoop 
dat mensen ons verhaal waardevol blij-
ven vinden. Daar moeten we met volle 
moed voor gaan.”

“Als je aanvaardt 
dat je samen de 
samenleving 
waarmaakt, kun je 
bergen verzetten” 
Pieter Delanoy

Pieter: “Inderdaad. Ik heb soms het 
gevoel dat het vrijgevochten ik-verhaal 
meer de bovenhand haalt. Het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat onze samen-
leving er een is of wordt waarin alleen 
het ‘ik’ telt.”

Jasper: “Je zag dat ook in de vluchte-
lingencrisis. Heel wat eilanden werden 
overspoeld met vluchtelingen. Wel dan 
moet je daar een antwoord op kunnen 
bieden. Zowel voor de mensen die aan-
komen op die eilanden als voor de in-
woners. Ik vind het opmerkelijk dat je in 
zulke situaties dan net in eigen grenzen 
begint te denken. ‘Ik heb het hier goed 
binnen mijn eigen grenzen en jullie val-
len erbuiten’. Je kunt toch niet verwij-
ten dat die mensen naar ons komen om 
een veilig bestaan te zoeken? Denken 
in landsgrenzen, dat kan dan toch niet 
meer.”

Pieter: “De dag dat je als samenleving 
niet meer in staat bent om samen een 
aantal problemen aan te pakken, ook 
lokaal, dan is het gedaan. Dan kun je 
de boel sluiten. Pak een probleem op 
een warme en kleinschalige manier 
aan, en dan bouw je mee aan een fijne 
samenleving en een mooie toekomst 
waarin iedereen zijn plaats mag en kan 
vinden.” 

 & Bedankt voor de 
inspirerende woorden. 
Veel succes nog allebei!
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HOE
EUROPEES 
BEN JĲ ?
Europa vierde op 9 mei ‘De Dag van Europa’. Op die dag 
legde Robert Schuman 68 jaar geleden zij n bekende Schu-
manverklaring af. Die betekende de start van de Europese 
Unie. Maar hoe zit het met jou? Hoe Europees ben jij ? Duid 
per vraag één antwoord aan, tel op het einde alle sterren 
op, en ontdek of je je een echte Europeaan mag noemen.

5  Een verhuis naar 
 Groot-Brittannië 
 is nabij  

Er is nog heel wat werk aan de winkel 
om je een echte Europeaan te mogen 
noemen. Trek er deze zomer eens op 
uit naar een van onze Europese lan-
den, en geniet er van de traditionele 
gerechten, de boeiende cultuur en de 
prachtige natuur. Misschien ontdek je 
dat er diep vanbinnen toch nog een 
Europeaan in je verscholen zit. 

+5  Half Europeaan, 
 half wereldburger

Jij bent iemand die zich snel aanpast 
aan verschillende culturen. Het maakt 
daarbij niet uit of het gaat om die van 
België, Europa of andere landen en 
continenten uit de wereld. Voor jou 
maakt Europa deel uit van de toe-
komst en van je globale wereldbeeld.

  9  Op en top   
 Europeaan 

Proficiat! Jij mag je een echte Europe-
aan noemen. Als een ware ontdekkings-
reiziger ga je geen enkele uitdaging uit 
de weg. Doen nieuwe werkkansen zich 
voor? Dan twijfel je niet. Je houdt bo-
vendien van de verschillende culturen, 
talen en keukens die Europa te bieden 
heeft. Voor jou is er maar één toekomst, 
en die is Europees.

Vraag 1: Wanneer je tijdens 
de zomervakantie op reis bent, 
wat eet je dan het liefst?

 Geef mij maar iets exotisch met 
wat pit in. Vooral de Aziatische keu-
ken kan mij daarbij bekoren.

 Niets, ik ga in hongerstaking. Ik 
eet enkel het lekkere eten uit ons Bel-
genlandje. Oost, west, thuis, best.

 Apfelstrudel, slouvaki en gou-
lash. Hoe traditioneler, hoe beter. Ik 
krijg er al het water van in de mond. 

Vraag 2: Op het werk krijg je 
volgende week een nieuwe 
collega: Piotr uit Polen. Wat 
doe je?

 Bij de baas uithoren of ik mijn job wel 
kan behouden, nu hij goedkope werk-
krachten uit het buitenland aanwerft. 

 Ik doe gewoon verder zoals ik 
daarvoor deed.

 Super, eindelijk de kans om de 
Poolse cultuur en taal te kunnen le-
ren. Om hem te verwelkomen, maak 
ik alvast het traditionele dessert 
‘makowiec’ klaar.

Vraag 3: Het bedrijf waar 
je werkt, valt plots in 
Nederlandse handen. Je baas 
geeft je daarop de kans om 
in Nederland aan de slag te 
gaan. Wat doe je?

 Naar Nederland verhuizen? Nee be-
dankt. Het bier is daar niet te drinken.

 Ik twijfel. Mijn geliefkoosde land 
achterlaten of nieuwe kansen grijpen? 

 Mijn koffer staat al klaar. Ik kan 
niet wachten om deze nieuwe uitda-
ging aan te gaan.

KEN JĲ  ONS EUROPA-NETWERK AL?

Iedereen met interesse voor Europa, is welkom bĳ  het Europa-netwerk. Je 
kunt er mee nadenken over actuele thema’s of naar heel wat boeiende 
activiteiten gaan. Heb je prangende vragen of leuke ideeën? Of wil je op de 
hoogte gehouden worden over alles wat met Europa te maken heeft?

Stuur dan een mailtje naar europanetwerk@cdenv.be
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IN DE BUURT

JE STRAAT IS MEER 
DAN EEN VERKEERSADER 

De straat waar je woont, is 
de plek waar je elke dag kunt 
thuiskomen en je kunt thuis 
voelen. Waar je mensen kunt 
ontmoeten bij  een straatfeest, 
en waar je elkaar kunt onder-
steunen wanneer het eens 
moeilij k gaat. Het zij n zulke 
levendige en echte buurten 
en wij ken die de ruggengraat 
vormen van jouw gemeente of 
stad en van jouw identiteit. 

Ook in Schoten zijn ze er zich van 
bewust dat levendige en hechte 
buurten de basis zijn van de levens-
kwaliteit van de mensen. Daarom zijn 
ze volop bezig om de verschillende 
straten en buurten nog aangenamer 
te maken om te wonen. Ze maken 
van hun straten een ware ontmoe-
tingsplaats. Een straat waar mensen 
elkaar kennen, helpen en samen din-
gen organiseren. Waar er een groot 
samenhorigheids-, veiligheids- en 
thuisgevoel is. Een plaats waar het 
fijn en goed samenleven is, waar je 
elkaar kunt ontmoeten en beter kunt 

leren kennen. Een straat moet voor 
hen dus meer zijn dan enkel een 

verkeersader, het moet een 
leefstraat worden.

Om dit alles te realiseren en het 
straatbeeld meer kleur te geven, 
heeft CD&V Schoten drie projecten: 
een groene straat, aangename bin-
nenwegen en een feestcontainer. 

Door geveltuintjes en voortuinen te 
ondersteunen, krijgt Schoten meer 
en meer groene straten in plaats van 
een betonnen jungle. Terwijl je de 
bloemen onderhoudt, kom je je bu-
ren tegen. Een ideaal ontmoetings-
moment. 

Daarnaast zijn het vooral de voet-
gangers die elkaar het meest tegen-
komen. Maar ze verplaatsen zich wel 
het traagst. Daarom geeft Schoten 
hen een voordeel ten opzichte van 
de auto’s. Hoe? Door kleine, goed 
onderhouden en aangename bin-
nenwegen en paadjes waar ze rustig 
kunnen wandelen. En waar ze kun-
nen doorsteken of een hoek afsnijden 
om sneller op hun bestemming te ge-
raken. Om de sfeer in de  buurt of wijk 
helemaal af te maken, stellen ze een 
feestcontainer ter beschikking met 
gratis feestmateriaal voor straat- en 
buurtfeestjes. Maar ook door straat-
theater, concerten in kerken en mu-
ziek in de buurt, worden mensen sa-
mengebracht in de wijken.
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NAAR EEN VERKEERSPLAN 
DAT OP WIELTJES LOOPT
We staan met zij n allen te 
veel in de fi le, zelfs tot in onze 
dorps- en stadskernen. Dat 
kost handenvol geld, legt be-
slag op onze vrij e tij d, en is een 
ramp voor onze leefomgeving. 
Als partij  kiezen we daarom 
radicaal voor het alternatief: 
Koning Fiets. Goedkoop, snel, 
gezond, klimaatvriendelij k en 
bevorderend voor het sociaal 
contact. Geen enkel ander 
vervoermiddel bundelt al deze 
voordelen.

83% van de Vlamingen neemt voor 
verplaatsingen van minder dan 5 kilo-
meter nog steeds de wagen. Vlaande-
ren moet natuurlijk de nodige ruimte 
creëren om het fietscomfort te ver-
hogen voor onder andere het woon-
werkverkeer en woon-schoolverkeer, 
maar ook de lokale afdelingen en 
besturen kunnen een belangrijke rol 
spelen om de omslag waar te maken. 
En dit met de steun van onder meer 
de provincies.

Zo lanceerde de provincie Vlaams-
Brabant onlangs een oproep naar de 
gemeenten uit de Vlaamse Rand rond 
Brussel om proefprojecten op te zet-
ten die de overstap van de fiets naar 
het openbaar vervoer stimuleren. 

De provincie geeft – als streekmotor 
voor meer fietsgebruik – een totale 
subsidie van 170.000 euro voor die 
eerste investeringen. De gemeente-
besturen dragen dan 20% van de in-
vesteringskosten bij en zorgen voor 
het onderhoud en de goede werking. 
Acht gemeenten uit de Vlaamse Rand 
rond Brussel reageerden op de op-
roep van de provincie. 

Een van deze gemeenten is Tervuren. 
Zij werken een project uit over deel-
fietsen, samen met Hoeilaart, Overij-
se en Sint-Genesius-Rode. Er komen 
vijf stations met elk acht deelfietsen, 
ter hoogte van vier multimodale hot-
spots. Zo’n hotspot is een locatie 
waar fietssnelwegen, bus- en tram-
haltes, treinstations en overstappar-
kings samenkomen bij de poorten 
van het Zoniënwoud. Voor Tervuren 
is de tramhalte Terminus als eerste 
locatie uitgekozen. Hier zal je over-
dekte fietsbeugels, een fietspomp 
en een informatiebord terugvinden, 
naast uiteraard de deelfietsen. In een 
eerste fase zullen dat er acht zijn.

“In Tervuren mikken we op meer 
fietsen in het woon-werkverkeer, op 
meer recreatieve fietsritten naar het 
Zoniënwoud, en naar onze toeristi-
sche trekpleisters zoals de Warande 

en het Afrikamuseum. We zijn dus 
zeer blij dat de provincie ons hierbij 
wil steunen met een subsidie. We kij-
ken zeker ook uit naar een tweede 
fase waarbij we mikken op een uit-
breiding met deelfietsen aan ons be-
zoekerscentrum ‘De Warande’. Het 
zal een enorme troef zijn om onze 
toeristen een fiets te kunnen aanbie-
den om het park van onze gemeente 
optimaal te kunnen bezoeken”, zegt 
toerismeschepen van Tervuren Ma-
rio Van Rossum.

Interesse in alles rond 
Koning Fiets? Ga naar 
www.cdenv.be/koningfi ets en 
doe inspiratie op om van jouw 
gemeente een echte 
fi etsgemeente te maken.

Hoe neemt jouw gemeente of stad ‘De Weg Vooruit’? 
Laat het ons weten via www.dewegvooruit.be.

ten die de overstap van de fiets naar 
het openbaar vervoer stimuleren. 

Zoniënwoud, en naar onze toeristi-
sche trekpleisters zoals de Warande 

Hoe neemt jouw gemeente of stad ‘De Weg Vooruit’? 
Laat het ons weten via www.dewegvooruit.be.
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Maak een rondje in het reuzenrad, 
samen met een van onze CD&V-kopstukken.
Ontdek waarom voor ons de fi ets écht koning is.
Lekker chillen met boeiende babbels en leuke muziek 
op het centrale plein in het cowboydorp.
Een zomers geschenk voor elke jeugdige bezoeker! 

»
IN HET REUZENRAD 
MET KRIS? 

LEDEN: VOLWASSENEN

LEDEN: KIND (<12 jaar)

NIET-LID: VOLWASSENE

NIET-LID: KIND (<12 jaar)

€15

€5

€25

€10

KINDEREN JONGER DAN 3: GRATIS

NA 5 MEI

Schrij f je snel in 
voor onze Gezinsdag 
via www.cdenv.be/gezinsdag. 


