
Naar een veilig,  
welvarend en groen 
#Leopoldsburg 
» 
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VOORUIT MET 
LEOPOLDSBURG! 
» 

Maar bij de pakken zitten heeft 
geen zin.  We hebben onze 
mooie gemeente de voorbije 
jaren op De Weg Vooruit gezet. 
De criminaliteit is met 35% ge-
daald, de werkloosheid is met 
25% verminderd, we zijn als be-
stuur 23% zuiniger dan het Lim-
burgs gemiddelde en de schuld 
is gedaald.

Nochtans hebben we stevig 
geïnvesteerd: in voetpaden en 
fietspaden, in twee nieuwe kin-
deropvanginitiatieven.  Er zijn 
creatieve ateliers gekomen en 
we hebben geld voorzien voor 
een nieuw jeugdhuis en inves-
teringstoelagen voor chiro- en 
scoutslokalen. Er komt een 
nieuwe brandweerkazerne en 
we centraliseren verschillende 
gemeentelijke diensten onder 

1 dak in het nieuwe gemeen-
tehuis. Ook het Huis van het 
Kind zal een plaats vinden in dat 
nieuwe gemeentehuis.

Maar we hebben vooral geïnves-
teerd in de inwoners van onze 
gemeente zelf. We hebben de 
voorbije jaren kunnen bouwen 
aan een sterker WIJ-GEVOEL in 
onze gemeente. 

De grote groep vrijwilligers voor 
Buitenbeenpop, De Groote Rap-
pel, Leopoldsburg Zingt, Kamp 
Swingt Knalt en Blinkt, Kampo 
Mundo,Spel zonder Grenzen, de 
nieuwjaarsdrink voor alle inwo-
ners, de wijkwerkingen… 

Telkens zijn het initiatieven 
waar de gemeente het voor-
touw heeft genomen maar die 

alleen maar succesvol kunnen 
zijn omdat inwoners er mee hun 
schouders onder zetten. Elk ini-
tiatief werd een succes. En het 
succes was alleen maar moge-
lijk omdat jij er als inwoner mee 
een succes van gemaakt hebt.

Wij hebben ook al veel plannen 
gemaakt voor de toekomst.  Een 
militair museum aan het Chinees 
Paviljoen, KMO-zone en groene 
en recreatiezones op Reigersvliet, 
etc.  Maar die plannen willen we 
niet alleen maken voor jou.  We 
willen ze maken met jou! Daarom 
komen we naar jullie luisteren!  
Eerst luisteren en dan beslissen. 
Luisteren naar jullie en beslissen 
voor en met jullie. Dat is voor 
ons De Weg Vooruit. Voor een  
Leopoldsburg waar het goed le-
ven is!

Al heel mijn leven woon ik in Leopoldsburg.  Ik heb als tiener nog de tijd geweten dat er duizenden 
militairen hier hun dienstplicht kwamen doen.  Het zorgde voor ambiance en veel leven in de brouwerij.  
Maar de militaire dienstplicht is intussen al twintig jaar geleden opgeschort.  Dat zorgde toen voor 
een mokerslag die iedereen voelde: de middenstand kreeg het moeilijk, cafés kwamen onder druk, 
Leopoldsburg leek zijn aantrekkelijkheid kwijt te zijn geraakt.

Burgemeester en lijsttrekker  
voor CD&V Leopoldsburg 
Wouter Beke



Ik ben hier  
geboren en heb  
hier altijd gewoond.
Omdat het hier goed 
leven is. 
» 



Tijdens deze legislatuur werd het fietspad 
Boskant aangelegd. Nu gaan we een stapje 
verder. We zorgen voor een veilige fiets-
oversteekplaats aan de Hechtelsesteenweg, 
leggen de Koningin Louisa Maria-laan verder 
aan en zorgen voor veilige fietspaden tot aan 
de Lommelsesteenweg. Ter hoogte van de 
Visbedden wordt er een toeristisch fietspad 
aangelegd om aan te sluiten op Bosland. 

Een gemeente 
waar we inzetten 
op veilige 
fietspaden.
» 



Als inwijkeling in Leopoldsburg zie ik CD&V al 40 jaar zorg dragen voor 
de inwoners van onze gemeente. Op vlak van cultuur zorgden ze voor 
een cultureel centrum, een bibliotheek en het ondersteunen van talrij-
ke culturele verenigingen en manifestaties. Op vlak van sport zijn we 
intussen een topgemeente met een sporthal, zwembad, looppistes en 
vele sportclubs. 

Onze gemeentetaks ligt bij de laagste in Limburg en op vlak van ou-
derenzorg is er de laatse jaren veel gerealiseerd met twee nieuwe 
woonzorgcentra en mantelzorgondersteuning. 

Voor de toekomst zit CD&V boordevol ideeën met het accent op te-
werkstelling in eigen gemeente, een KMO-zone, een gevangenis, een 
nieuw toeristisch erfgoedproject, de brandweerkazerne… en het ver-
beteren van de verkeersveiligheid, het toerisme en de wijkwerking.

Het CD&V-team geeft mij vertrouwen voor de toekomst!

 
Ivo Verhaert

Waarom ik  
CD&V Leopoldsburg steun?
»



CD&V Leopoldsburg staat voor verbondenheid en dit begint best in je eigen straat… Maak eens een 
praatje met je buren of ga eens kijken of het oude koppel verderop geen hulp nodig heeft met bood-
schappen doen.

Die kleine dingen halen mensen uit de eenzaamheid en dragen bij tot een samenleving die terug sa-
men leeft. CD&V ondersteunt ook de straatevenementen zodat mensen samenkomen.

Wij hebben het geluk in Leopoldsburg dat we veel groene 
ruimte hebben. Dat moeten we koesteren. Dat kan door 
regelmatig onderhoud van de technische dienst, het Agent-
schap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage 
Kempen, maar ook door onszelf. Door op de paden te blijven 
en vooral geen blikjes of verpakkingen achter te laten. CD&V 
geeft het voorbeeld door deel te nemen aan de jaarlijkse 
zwerfvuilactie. We zetten maximaal in op goed onderhouden 
parken, bossen en keren ons tegen zwerfvuil. Hierbij han-
teren we wortel en stok, dit wil zeggen dat we sensibilise-
ren maar ook verbaliseren via GAS-boetes. Zo kan iedereen 
maximaal genieten van onze prachtige natuur.

Leef samen met  
de mensen van je straat.
» 

EEN GEZONDE 
GROENE GEMEENTE, 
DAAR KIEST TOCH 
IEDEREEN VOOR!



Onze mensen 
midden de mensen 
» leopoldsburg.cdenv.be 

 facebook.com/cdenvleopoldsburg

Sinds 2012 is Sint-Vincentius 
uitgegroeid tot een vaste 
waarde in Leopoldsburg.  De 
samenwerking met alle diensten 
van de gemeente is een groot 
pluspunt. Jean Vanhaeren

‘Ons ‘Kamp’ heeft geweldige 
toeristische waarden. Zet je 
daarom voluit achter ons project 
‘Liberation Garden’. Het zet onze 
fantastische gemeente met stip op 
de kaart! Rudy Marin 

Zorg met een blik op de toekomst. 
We investeerden in twee nieuwe 
woornzorgcentra en zetten verder 
in op mantelzorg. #cdenvsenioren 

Het is goed leven hier in 
Leopoldsburg, wij wonen hier 
graag. De laatste tijd is er enorm 
veel te beleven. Wij zijn trotse 
Kampenaars. Deborah Swinnen 
en Griet Jansegers

#éénvoorallenenallenvoordejeugd 
#dejeugdisdetoekomst 
#jeugdleopoldsburgvooruit! 
Aliye Hellings  

De grootte rappèl: 1 groot 
spektakel, 1 grote familie, 
geweldige sfeer en veel geweldige 
optredens. Dorinda Vandecauter



HET STAAT NIET STIL IN  
LEOPOLDSBURG. 
» 

» 
CECI N’EST PAS  
UN ATELIER

Creatieve ateliers voor 
volwassenen en een academie 
voor beeldende kunsten Lagere 
Graad  in  #CCLeopoldsburg

Marleen Kauffmann,  
schepen van Cultuur

» 
JONG GEWELD 
Voor de jeugd komt eindelijk het nieuwe jeugdhuis met 
skatepark. De jeugdverenigingen worden elk met € 100.000 
ondersteund voor de bouw van hun gebouwen. 

Sara Verbeeck, schepen van Sport en Jeugd                                          



»
EEN PLEK VOOR 
IEDEREEN

De buitenschoolse 
opvanginitiatieven verdienen 
ruime aandacht. We verdubbelden 
de opvangplaatsen, zowel bij de 
school van St-Michiel als op de 
oude pastorij in Heppen voor de 
Heppening.

Marc Reynders,  
schepen van Sociale Zaken



Dag Laura, stel jezelf eens even voor.

Ik ben Laura Denyft, 23 jaar en afgestudeerd als leerkracht lichamelijke 
opvoeding. Op dit moment probeer ik mijn kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten door in één jaar het vak Nederlands bij te studeren. 

Ik ben iemand die steeds actief bezig is. Ik ben bestuurslid, technisch 
verantwoordelijke en trainster bij Jong&Sportief en dat voor de afdeling 
gymnastiek. Tijdens de schoolvakanties kan je mij steeds terugvinden 
bij de sportdienst om sportkampen te geven. Ik vind het fantastisch om 
met kinderen en jongeren te werken! Als ik zelf geen les geef, dans ik bij 
Jong&Sportief - Saltarella of neem ik deel aan een project zoals de ‘De 
Groote Rappel’ of de musical ‘Meisjes Van Plezier’.

Je hebt ongetwijfeld al dikwijls gehoord van het woord ‘tsjeef’. 
Wat betekent dit voor jou?

Eerlijk gezegd had ik nog nooit van het woord ‘tsjeef’ gehoord. Ik heb dan 
ook echt geen idee wat het betekent.

Waarom vind je dat jongeren moeten kiezen voor CD&V?

CD&V investeert in de toekomst van de jongeren. Zo wordt er bijvoor-
beeld geïnvesteerd in een nieuw jeugdhuis en wordt er ondersteuning 
voor de jeugdlokalen van de Chiro en de Scouts voorzien. Jongeren zou-
den voor de CD&V moeten kiezen, omdat ze zich vaak inzetten voor de 

Samen werken aan een 
jeugdig Leopoldsburg.
»



jeugd. Er is steeds een nauwe samenwerking met de jeugd- en de sport-
dienst. CD&V zorgt voor een WIJ-gevoel. Dat doen ze door evenementen 
zoals Kamp swingt, knalt en blinkt, maar ook door projecten zoals ‘De 
Groote Rappel’ waaraan kinderen en jongeren kunnen deelnemen.
 
Je vader komt dit jaar ook voor de 1ste keer op in onze partij. Hoe 
sta jij hier tegenover?

Ik vind het wel een spannend idee. Papa zet zich steeds voor de volle 
honderd procent in en dat zal hij voor deze partij ook doen. Het klinkt 
misschien een beetje cliché, maar ik ben wel trots dat hij iets doet wat 
hij al langer wilde doen.

Wat vind je de sterkte van de huidige CD&V-ploeg? Wij hebben 
als één prioriteit ‘veiligheid’ vooropgesteld. Als je mee zou mo-
gen beslissen, Wat is voor u dan een prioriteit die wij als partij ze-
ker moeten meenemen in ons programma voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen?

Ik zou als prioriteit ‘jong en dynamisch leven creëren’ willen vooropstel-
len. Hierbij kan verder ingezet worden op het uitgaansleven voor de jeugd 
(momenteel is er enkel de Mezz). Jonge en trendy winkels aantrekken 
door inzet van financiële steun. Bijkomende woningen voor jonge gezin-
nen. Inzetten op infrastructuur: school, jeugdlokalen en dergelijke.



DE WEG 
VOORUIT

NAAR EEN  
WARM 
LEOPOLDSBURG? 
DAT KAN ALLEEN 
SAMEN.  
» 

De Weg Vooruit  
naar luisteren, begrijpen  
en aanpakken. 

Een goed beleid in Leopoldsburg en Heppen, met 
aandacht voor elke inwoner: daar staat CD&V voor. 
Een nieuw gemeentehuis, renovatie van de cultuur- 
en sportinfrastructuur, Huis van het Kind, nieuwe 
IBO’s….

Maar nog belangrijker is wat we morgen willen 
doen. Met dit magazine lichten we een tip van de 
sluier. Geen holle slogans of ellenlange beleidstek-
sten, maar korte en heldere duiding. Wil je meer 
informatie? Dan horen we dat graag. Nog straffer 
wordt het als je zelf meestapt, op de manier die jij 
zelf wil.

Stap je mee?

Heb je zin om mee te wer-
ken? Heb jij het ultieme idee 
om je buurt nieuw leven in te 
blazen? Weet jij hoe er van 
jouw straat een leefstraat kan 
worden gemaakt? Laat het 
ons weten, of engageer je. 
We gaan graag in dialoog.

» cdenvleopoldsburg@gmail.com

V.u. Wouter Beke - Boterbloemstraat 20 - 3970 Leopoldsburg


