In je buurt /

CD&V

Velm, Bevingen,
Halmaal en Kerkom

het dorp

Er leven meer Truienaren in onze dorpen dan in onze stad. Dat is ook de reden
waarom CD&V heel veel aandacht heeft voor deze kerkdorpen. Die aandacht vertaalt zich in: kansen om te wonen voor jonge gezinnen, speelplaatsen voor onze
kinderen, veilige voet- en fietspaden, steun aan het lokaal verenigingsleven, ...
Dat hebben we tot nu toe gedaan en ook morgen zal dat niet anders zijn!

Kom een ijsje eten ....
...en zeg ons uw gedacht !
Zijn we goed bezig of heeft u nog suggesties voor ons om het
leven in uw buurt te verbeteren? We trakteren u op het laatste ijsje
van de nazomer terwijl u ons uw gedacht komt zeggen op
vrijdag 30 september om 18 uur op het dorpsplein te Velm.
De CD&V-leden van OCMW- en gemeenteraad en onze schepen
Bert Stippelmans willen naar uw mening luisteren, uitleg geven
en mee discussiëren.
Maar kijk zeker eens verder in dit blad. Want CD&V heeft niet
stilgezeten tussen 2006 en nu!
Veerle Heeren, fractievoorzitter
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Wij

onze ouderen

Het kasteel Peten in Velm en het internaat van de
vroegere school kregen een herbestemming. Brasserie ‘t Hof van Halingen en Triamant Haspengouw
namen er hun intrek. Naast een woonzorghotel
zijn er verschillende verblijfformules voor korte en
langere duur. CD&V zette haar schouders onder
de herbestemming van deze voormalige schoolgebouwen.

Wij

voetpaden in het dorp

We legden vorig jaar nieuwe voetpaden aan in de
Louis Van Pouckestraat en de Attenhovenstraat in
Velm. Op die manier kan je in het hele dorp veilig
wandelen langs de hoofdwegen. En onze voetpaden goed onderhouden? Dat is vanzelfsprekend!

Wij

voetbal in Velm

wonen in eigen dorp

Jonge gezinnen de kans geven om zelf een woning
te bouwen of te kopen tegen betaalbare prijzen,
daar investeren we in. Samen met de Kleine Landeigendom bieden we sociale kavels en koopwoningen aan langs de Battelestraat en op het
Gemeenteplein in Velm.

Wij

Wij

droge voeten ...

“Van modderdorp naar modeldorp in Vlaanderen”, dat is onze gemeente Velm. Zelfs MinisterPresident Peeters en Minister Schauvliege kwamen
kijken hoe onze stad en onze Watering wachtbekkens in Velm en Halmaal realiseerden, en ook
nog damconstructies, grasbufferstroken en het
project ‘water in het dorp’ in de Bornstraat in Velm.
De wateraanpak werkt, de wateroverlast is sterk
verminderd.

We hebben in Velm een bloeiende voetbalclub.
Voetballen, dat moeten ze wel zelf doen. Om hen die
kans te geven, kocht de stad bijkomende grond aan
voor de aanleg van voetbalterreinen. De knelpunten
die er waren om dit te realiseren, losten we op in een
aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan.

Wij

nieuwe dorpskern

Ook in Bevingen zijn de problemen met wateroverlast van de baan. Dankzij de realisatie van het
wachtbekken ‘De Dorpsweide’ door de Watering en
de herinrichting van de dorpskern vorig jaar hebben
de bewoners van Bevingen weinig of geen last gehad van de zware onweders deze zomer. Het heeft
lang geduurd maar we zijn tevreden dat we onze
schouders hier konden onder zetten.

www.sint-truiden.cdenv.be

Wij

een veilige N80

De kogel is door de kerk. De tractoruitwijkstroken
zijn bijna klaar. Volgend jaar komt er een fietspad
langs beide zijden van de N80, van ruim 6 kilometer lang. Met dank aan onze minister Crevits. Fietsveiligheid wordt eindelijk concreet, dankzij CD&V.
We kochten 223 are grond aan door onteigening.
We bedanken dus ook aan de eigenaars van Bevingen, Kerkom en Velm voor de vlotte samenwerking!

Wij

verenigingsleven

Waar we kunnen, steunen we verenigingen en vrijwilligers. Dankzij de inzet van de vrijwilligers van
Allenthuis werd de feestzaal in Halmaal volledig
opgeknapt. Met financiële steun van onze stad werden het dak, de ramen en het sanitair vernieuwd.
Wij blijven de verenigingen en vrijwilligers ook de
volgende jaren financieel en materieel steunen.

Wij

kunst op het vliegveld

Tot eind oktober kunnen we op de Naamsesteenweg genieten van het witte DORP, een kunstwerk van Gert Robijns. Kunst op de landingsbaan
tegen de achtergrond van ons militair vliegveld in
Kerkom, een origineel initiatief van onze Cultuurschepen Bert Stippelmans. Wij
de ideeën van
onze schepen.

Wij

Rochendaal

Onze plannen voor Rochendaal zijn niet min: betaalbare woningen en bouwgronden, een fantastisch
park- en wandelgebied, een kasteel met visvijvers!
Het autonoom gemeentebedrijf AGOST zal de 16 ha
grond van Rochendaal ontwikkelen tot een prachtige woonzone en een toegankelijk natuurgebied. Dat
Bevingen hierdoor opnieuw aansluit bij het
centrum van de stad is leuk meegenomen. Of hoe
een idee van CD&V van 3 jaar geleden werkelijkheid
kan worden!

Wij

onze fruitteelt

We zijn fier op ons onderzoekscentrum PC Fruit in
Kerkom. Voortdurend zoeken naar nieuwe teelttechnieken, rassen en technologieën is hier de
boodschap. We stellen vanuit de stad met plezier
extra grond ter beschikking zodat de verdere uitbouw van dit Europees vermaard kenniscentrum
kan gevrijwaard blijven.

Wij

spelende kinderen

Onze kinderen in Bevingen kregen vorig jaar van
onze stad een echte speeltuin in de buurt van het
vroegere schooltje. Zo heeft bijna elk kerkdorp in
ons stadje nu zijn kinderspeeltuin. Ravotten maar!
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contactpersonen in je buurt
Spreek ze aan!

Wist je dat ...
... Bevingen ...

Veerle HEEREN

een vrouwenzangkoor heeft dat jaarlijks een kerstrecital geeft.

Vlaams volksvertegenwoordiger &
fractieleider gemeenteraad

... Wendy Bosmans ...

Oudestationsstraat 37, 3806 Velm
Tel.: 011 69 26 01
veerle.heeren@vlaamsparlement.be
www.veerleheeren.be

op 6 oktober om 20 uur komt spreken
in de Academiezaal in Sint-Truiden
over “Opvoeden als je het zelf heel
druk hebt”.

Eric CARLIER
Gemeenteraadslid
Langstraat 84, 3806 Velm
Tel.: 011 69 21 65
eric.carlier@telenet.be

... Velm ...

samen met Brustem en Zepperen
beschouwd wordt als één van de
hoofddorpen van Sint-Truiden.

... Will Tura ...

voor de tweede keer komt optreden in de Minderbroederskerk op 16
december. Info: 0495/77 05 89.

Patrick BERTON
OCMW-raadslid
Bevingen-Centrum 87, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 0485 96 51 99
patrick.berton1@telenet.be

Bert STIPPELMANS
Schepen van cultuur, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, kunstonderwijs,
bibliotheek, landbouw & fruitteelt
bertstippelmans@telenet.be

... Kerkom ...

zowel Binken als Pipo’s onder zijn
dorpsgenoten heeft: de ene is al wat
straffer dan de andere!

Onze CD&V gemeenteraadsleden:
Jef Cleeren, Raymonde Spiritus, Diane Vossius, Carl Nijssens,
Marc Bels, Liesbet Leemans, Ingrid Kempeneers, Eddy Leclere,
Els Vanderschot
Onze OCMW-raadsleden: Eric Massa en Christophe Elen
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