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Woordje van de voorzitter

De toekomst 
luistert!

December is voor de meesten 
onder ons een maand van 
geschenkjes krijgen en geven. 
Maar helaas niet voor iedereen… 
Dankzij CD&V Leopoldsburg 
komt de Sint of  de Kerstman 
dit jaar toch langs bij kinderen 
waar dit in het verleden niet zo 
vanzelfsprekend was. 
Onze kinderen, onze toekomst! 
De nieuwjaarsreceptie van 
14 januari, waar iedereen op 
uitgenodigd is, zal ook een 
luisterend oor zijn voor alle 
kinderen in onze gemeente. We 
gaan met zijn allen onze omgeving 
bekijken door de ogen van onze 
kinderen. In dit huis-aan-huis 
blad wordt een tipje van de sluier 
opgelicht!
Tal van verwezenlijkingen 
bereiken in 2012 een eindstadium. 
Ondertussen kijken we met fierheid 
terug naar de vernieuwing van het 
kerkhof  & kijken we uit naar het 
vernieuwde CC, het Buurthuis 
en ons nieuw Woonzorgcentrum 
die binnenkort hun eindstadium 
bereiken. Enkele andere projecten 
zoals het fietspad Boskant en 
het gemeentelijk zwembad 
kennen een moeizamer verloop. 
In deze editie kan u lezen hoe 
onze mandatarissen dit met 
zorg opvolgden & zullen blijven 
opvolgen.

Katrien Ozeel
Voorzitter CD&V 

Leopoldsburg
OCMW-raadslid

Het team van CD&V Leopoldsburg wil deze mensen én vooral de kinderen 
een hart onder de riem steken, door in hun plaats voor speelgoed te zorgen. 
Het startschot van deze speelgoedactie is op 6 november gegeven in paro-
chiezaal ‘De Kring’ te Leopoldsburg gecombineerd met een herfstwandeling 
en een pannenkoekenslag. Hierbij haalden we al een verrassende hoeveelheid 
speelgoed op. 
Maar dat was niet alles! Een tweede oproep vond plaats via de kerken in onze 
gemeente. We vroegen aan de priesters om in hun eucharistieviering op te roe-
pen tot het massaal binnenbrengen van speelgoed, zodat wij het eind novem-
ber konden verzamelen. 
Het ingezamelde speelgoed vindt een nieuwe thuis bij kinderen waar ge-
schenkjes krijgen niet vanzelfsprekend is. Hopelijk dragen wij zo bij om ook 
hen een fijne, warme en gezellige Kerst te geven!

Vanwege het hele bestuur 
CD&V Leopoldsburg-Heppen

Succesvolle Speelgoedinzamelactie 
Kerstmis, een bijzondere periode in het jaar. Voor de 
meeste onder ons een gezellig warm feest met familie of 
vrienden, vol verrassingen, lekker eten en veel cadeautjes 
voor de kinderen… maar voor sommige mensen is deze 
tijd van het jaar een donkere periode waar men met al de 
moeite van de wereld probeert door te komen. 
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Zwembad De Merel

- We vernamen dat het 
zwembad van Leopoldsburg 
problemen ondervindt met 
de luchtkwaliteit. Wat is er 
precies aan de hand? 
Sara: Ons zwembad ontwikkelde na 

de renovatiewerken tot voor 
kort een te hoog gehalte aan 

trichloraminen. Dit is chloor 
dat in het water zit dat in con-

tact komt met organische mate-
rialen zoals de huid, haren, enz… 

wat zich omzet in een sterk waar-
neembare chloorlucht die boven het 
zwembad hangt. De waterkwaliteit 
is altijd perfect geweest.

- Hoeveel is de toegelaten 
hoeveelheid trichloraminen 
in de zwembaden? 
Sara: De perfecte balans is onder 
0.3mg/m³, toegelaten is tot 0.5mg/
m³. Als je een hogere hoeveelheid 
hebt, kan je last krijgen van irritatie 
van de luchtwegen, rode ogen enz.. 
Let wel, hier zijn er geen wettelijke 
normen voor. We proberen wel als 
een goede huisvader het zwembad 
te beheren. 

- Je zei:”tot voor kort een 
te hoog gehalte aan 
trichloraminen.” Is er dan 
nu geen probleem meer?
Sara: Nee, met de beperking van 
gemiddeld 35 zwemmers zijn er 
totaal geen problemen meer en blij-

ven de waarden onder de 0.5mg/m³ 
en zelfs onder de 0,3mg/m³. Deze 
beperking werd toegepast in overleg 
met de gemeente, volksgezondheid 
en een extern labo. Dat wil dus zeg-
gen dat een 350 personen per dag 
het zwembad kunnen gebruiken. 

- Wat doet de gemeente aan 
het probleem?
Sara: In maart gebeurde een eerste 
meting, waarop geen abnormale 
waarden te zien waren. Er bleven 
echter klachten binnen komen dat 
leden van de zwemclub irritaties 
zouden hebben. Daarna kwam alles 
in een stroomversnelling: we deden 
een heleboel aanpassingen, maar 
het blijft nog altijd raden naar de 
oorzaak.

- Het einde is dus binnenkort 
in zicht?
Sara: We bekijken het positief: on-
dertussen voorzien we een budget 
voor de herstelling of  het vernieu-
wen van de luchtgroep en hopelijk 
is dit de laatste actie die nodig is. 
Nadien hopen we dat alles weer 
in orde is en dat we weer een vol 
zwembad en volle cafetaria hebben!

De vele gebruikers deden 
ons enkele jaren terug 
een weloverwogen keuze 
maken: het zwembad 
openhouden & renoveren 
in plaats van te sluiten! 
Deze bestursperiode ko-
zen we dan ook resoluut 
voor grote investeringen 
(€385.000). Zo waren we 
zeker dat het zwembad 
behouden bleef. Sinds de 
verbouwingswerken van 
eind vorig jaar doken enke-
le problemen op die we van 
nabij opvolgen. Schepen 
van sport, Sara Verbeeck, 
licht kort toe. 

Wij starten de rondleiding om 20.00 
u aan de ingang van het Cultureel 
Centrum waarna we u nog graag extra 
uitleg willen geven over deze en an-
dere realisaties van de voorbije 5 jaar. 
We kijken vooruit! Daarom willen we 
naar u luisteren zodat we samen met 
u beslissingen kunnen nemen voor de 
toekomst van Leopoldsburg. Laat ons 

samen bouwen aan een gelukkige toe-
komst voor al onze inwoners. Nadien 
bieden wij u graag een drankje aan 
in het vernieuwde CCKaffee. Onze 
schepenen, gemeente- en OCM-
Wraadsleden staan je graag te woord.

Marleen Kauffmann
Fractieleider gemeente

Op donderdag 9 februari 2012 nodigen wij u uit om 
samen met ons een bezoek te brengen aan het 
vernieuwde Cultureel Centrum van Leopoldsburg.

Bezoek het vernieuwde Cultureel Centrum
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We hebben er al enkele keren over geschreven en ieder-
een zal ondertussen weten dat CD&V een fervente verde-
diger blijft voor het fietspad in de Boskant. 

• Via een eerste enquête door het actiecomité CDSCA. o.l.v. dhr. Klys, 
actief  bestuurslid, werden wij actief  geconfronteerd over de noodzaak van 
een veilig fietspad. (Juni 2000)

• Ook leden van de kindergemeenteraad o.l.v. Maarten Beke dienden een 
petitie in bij de burgemeester met meer dan 1000 handtekeningen. (Okt. 
2004)

• Ondertussen zat CD&V niet stil en maakte zij dan ook een statement in 
het verkiezingsprogramma 2006-2012. In de loop van de huidige legisla-
tuur zorgde onze toenmalige schepen van openbare werken voor de eerste 
ontwerpen

• Nadien kwam men tot het besluit in de opdracht eveneens de verbinding 
op te nemen vanaf  de Hechtelsesteenweg (via de Louisa Marialaan) tot aan 
de Kerkhovenweg. De raming bedroeg toen €340.000€ (Maart 2010)

• Door opmerkingen van het Vlaams Gewest, gezien er op sommige plaat-
sen gekozen is voor een dubbel fietspad, moet een studiebureau alternatie-
ven onderzoeken. (Okt. 2011)

• Nadien kan het bij een consensus en de goedkeuring op de gemeenteraad 
gebracht worden. De nodige gelden voor het gedeelte Boskant tot aan de 
Hechtelsesteenweg zijn reeds voorzien in de huidige begroting voor een 
bedrag van €365.000

• Het fietspad komt er; hopelijk kunnen de werken starten in 2012! 

Katrien Ozeel

Fietspad Boskant: 
een werk van lange adem

Werken aan 
woonzorgcentrum 

op schema! 
Milieu -& budgettoets: 

check!

Zeventig senioren zullen 
er worden omringd met de 
beste persoonlijke zorgen. 
Maar er wordt niet alleen 
aan de bewoners gedacht. 
Bij de nieuwbouw is ook 
rekening gehouden met ons 
leefmilieu. 

De reglementering schrijft voor dat 
het isolatiepeil (K-peil) maximum 45 
mag zijn. “Wij doen beter”, vertelt 
OCMW-voorzitter Marc Reynders 
gedreven. Wij scoren met een K-peil 
van 29! En in dit geval: hoe lager, 
hoe energiezuiniger! 
Dit mooie cijfer komt door een mix 
aan maatregelen. Zo werd bijvoor-
beeld een warmtepomp geïnstalleerd 
voor een energiezuinige verwarming. 
“Ook is er beter geïsoleerd dan 
verplicht” legt een fiere Marc Reyn-
ders uit. In het dak, de muur en de 
vloer voorzagen we volgende diktes: 
20cm isolatie in het dak in plaats 
van 15, geen 8cm maar 12 cm in de 
muren &in de vloer zit 6 cm in de 
plaats van 4 cm. Ook het gekozen 
hoogrendementsglas zorgt voor een 
betere isolatie. De zonnepanelen, die 
kortelings geplaatst worden, zijn de 
kers op de taart. 
Gedeputeerde Frank Smeets is erg 
blij met de geleverde inspanningen. 
De Provincie Limburg heeft de am-
bitie om klimaatneutraal te zijn tegen 
2020. “Initiatieven zoals deze dragen 
hun steentje bij. Leopoldsburg is 
met dit bouwproject een inspirerend 
voorbeeld en verdient navolging.”

Marc Reynders
OCMW-Voorzitter

14 januari 2012 CD&V Nieuwjaars-
receptie: Onze gemeente door de 

ogen van onze kinderen
De toekomst heeft een stem en gedurende de maand 
december luisteren wij naar de stem van de kinderen. Daarom 
deze oproep aan alle kinderen van onze gemeente: Neem 
je fototoestel in de hand, trek op pad met je gezin en trek 
een foto van dingen die jij graag anders had gezien of die je 
net super leuk vindt in Leopoldsburg! Iedereen kan tot 30 
december zijn digitale foto’s met een korte uitleg doorsturen 
naar maarten.beke@skynet.be. Wij verwelkomen jullie dan 
persoonlijk met heel je gezin op onze nieuwjaarsreceptie in 
de parochiezaal ‘De Kring’ en maken er een leuke montage 
van! Gewoon DOEN! Jullie zijn de toekomst; wij luisteren!
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Deze was dan ook behoorlijk ingrij-
pend met een kostenplaatje van 1 
miljoen euro. De werken moesten 
klaar zijn tegen Allerheiligen & dat 
is gelukt!
De volledige kerkhofmuur werd 
afgebroken & heropgebouwd en 
voorzien van nieuwe poorten met 
automatische vergrendeling.

Een nieuwe overdekte afscheids-
ruimte, de vergroting van de op-
pervlakte van het kerkhof  & de 

plaatsing van 200 boven- en onder-
grondse nissen dragen bij aan de 
uitbreiding van het kerkhof  waar-
door er opnieuw ruimte is voor de, 
spijtig genoeg noodzakelijke, “laat-
ste rustplaats” van onze dierbaren.
Ook een nieuwe technische ruimte 
werd gebouwd ten behoeve van 
onze technische dienst & de bezoe-
kers kunnen gebruik maken van de 
aanwezige toiletten.

Het is evident dat in de nabije 
toekomst ook verder werk dient 
gemaakt te worden van de renovatie 
van de begraafplaats in de deelge-
meente Heppen.

De aanpassingswerken werden door 
de inwoners positief  onthaald en 
ook CD&V kijkt tevreden terug op 
de realisatie!

Renovatie begraafplaats Leopoldsburg afgerond!

Intussen kan u vaststellen 
dat deze begraafplaats een 
grondige face-lift heeft 
ondergaan. Na de noodza-
kelijke 600 opgravingen 
op de begraafplaatsen in 
Leopoldsburg en Heppen, 
was het nu de beurt aan de 
renovatie van het kerkhof te 
Leopoldsburg.

Groene vingers 
in het CD&V-
bestuur van 

Leopoldsburg!

Een samenwerking van 4 
bestuursleden heeft ervoor 
gezorgd dat in het voorjaar 
van 2012 een project van 
volkstuintjes wordt opge-
start.

Ludo Peeters (Vlaamse volkstuin), 
Sara Verbeeck (schepen van milieu), 
Peter Beliën (voorzitter milieu-
raad) en Marc Reynders (voorzitter 
kerkraad St Blasius Heppen) staken 
de koppen bij elkaar en vonden in 
Limburg.Net een geschikte partner 
om dit project op te starten.
Met volkstuintjes kan je perfect een 
duurzaam milieubeleid voeren en te-

gelijk zorgen voor sociale contacten. 
We vonden via kerkraad Sint-Blasius 
een geschikt terrein van 25 are in de 
buurt van het Cavendishmonument 
achter de Heppense pastorie. Er 
wordt een toegangspoort voorzien 
via de Weierstraat. Het aanpalende 
kerkpadje zal door de gemeente op-

geknapt worden en zal binnenkort 
de eerste ‘trage gemeentelijke weg’ 
worden. Het terrein wordt nog dit 
jaar gefreesd en er wordt eveneens 
een bergruimte opgetrokken. Tijd 
voor nog meer groene vingers!

V.l.n.r.: Peter, Ludo, Sara & Marc


