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Met grote meerderheid werd Herman
Jongenelen, huidig schepen, door het
partijbestuur verkozen tot onze
lijsttrekker voor 2018

CD&V zorgt voor een leefbare gemeente
Lees hierover meer op pagina 3

Jong CD&V kiest voor koning fiets
Lees hierover meer op pagina 4

Een sterke samenleving krijg je niet
alleen. Ik wil er voor gaan samen met
jullie én met deze mensen die achter
mij staan en me steunen.

,,

Lees hierover meer op pagina 2.

Lijsttrekker Herman Jongenelen

KIEZEN VOOR HERMAN
IN STABROEK
Met grote meerderheid werd Herman
Jongenelen, huidig schepen, door het
partijbestuur verkozen tot onze
lijsttrekker voor 2018. We geven onze
lezer de kans om Herman beter te leren
kennen.
Beste inwoners van onze gemeente,

HERMAN
49 jaar
3 kinderen
Schepen
Bediende

In 2006 besloot ik lid te worden van CD&V, ik
wilde weten hoe ‘de politiek’ werkte. Hoe kon
ik dat beter ontdekken dan in de partij zelf?
Al snel werd ik gevraagd secretaris te worden
en kon ik me beter inwerken in de lokale
problematiek.
De volgende stap kwam in 2012 toen ik een
plaats kreeg op de kieslijst. Het gevolg was
een zeer mooi resultaat en een zitje in de
gemeenteraad wat ondertussen een
schepenambt – 1ste schepen, schepen van
financiën, sport, cultuur en toerisme - is
geworden.
Het is niet gemakkelijk maar ik hou wel van
een uitdaging. Daarom vroeg onze partij me
de
lijst
te
trekken
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ik wil
verder werken aan onze lokale samenleving
en me daar 100% voor inzetten, binnen, maar
ook buiten onze gemeente.

Vele uitdagingen komen op ons af, denk maar
aan grote wegenwerken, rioleringswerken,
nauwe samenwerking tussen OCMW en
gemeente
op
bestuurlijk
niveau,
kinderopvang, blijvend inzetten op sport
cultuur en verenigingsleven,…
Grote dossiers waar we onze tanden in zullen
moeten zetten, kleine dossiers die voor elke
inwoner van belang zijn in zijn dagelijks leven.
Maar als burger wil je toch in een warme
gemeente wonen waar het goed is om te
leven. Een sterke samenleving krijg je niet
alleen. Ik wil er voor gaan samen met jullie én
met deze mensen die achter mij staan en me
volop steunen.
Met mijn bijna 50 jaar kan ik zeggen dat ik
geboren en getogen ben in Stabroek. Mijn
vrouw heeft jaren voor de klas gestaan in
Hoevenen, mijn kinderen hebben er school
gelopen. Samen met mijn gezin en vrienden
zitten we verankerd in het verenigingsleven.
Je hebt het al begrepen, ik wil de ingeslagen
weg verder zetten, meer nog, mijn ambitie
reikt verder, ik ben kandidaat burgemeester
voor onze gemeente!
#IKBENWIJ
Herman Jongenelen

En jij?
Wil jij ook lid worden van de club van WIJ in Stabroek? Neem dan
zeker contact op via marc.eysackers-engelen@telenet.be
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CD&V ZORGT VOOR EEN
LEEFBARE GEMEENTE
Uitbreiding De Rekke en Turnhal in Hoevenen
Het leerlingenaantal in de scholen stijgt en
zal nog een tijdje zo doorgaan. Uitbreiden
is dus noodzakelijk. Komt daarbij dat 2
succesvolle turnverenigingen op zoek zijn
naar een nieuwe infrastructuur.
Toen de grond naast de gemeenteschool te
koop kwam was de oplossing snel gevonden.
De behoeften van de drie spelers werden in
kaart gebracht en door constructief overleg
in elkaar gepast.
Lager gelegen komen 10 kleuterklassen die
onderling verbonden zijn zodat co-teaching
mogelijk wordt. Bovenop deze klaslokalen
wordt de turnhal met danszaal geplaatst.
Overdag bewegen hier de kleuters, na de

schooluren kan de turnkring ze gebruiken. De
rest van het terrein zal open (speel)ruimte
blijven.
Dit project betekent een dubbele winst: én
voor de school én voor de lokale sportclubs.
Op deze manier wordt gemeenteinfrastructuur optimaal benut. Moderne
bouwtechnieken, de juiste isolatie en
rationeel energieverbruik maken dit project
tot een schoolvoorbeeld.
Als partij mogen we terecht trots zijn op het
feit dat we dit project mee mogelijk hebben
gemaakt.

In memorian
Leo Van Bouwel
Het deed je wel iets als Leo je een hand gaf.
De hartelijkheid die je voelde – in die ruige,
ruwe grote knuist – was gemeend, zoals Leo
zelf helemaal was. Ongecompliceerd, recht
voor de raap en met een eigen uitgesproken
mening over velerlei onderwerpen, maar
ook met gevoel en warmte, teder zelfs.
Leo was een strijder voor zijn overtuiging, zijn
geloof, voor zijn bedrijf en vooral voor zijn
gezin en familie.

Verbetering van de rioleringen en wegen
De Stabroekse wegen worden stevig
onder handen genomen voor de
verfraaiing en verbetering van onze
gemeente. Onze schepen Tom Van der
Brempt licht toe.
Net voor het bouwverlof werden de werken
aan de lepelstraat beëindigd en half
september opgeleverd. Plantvakken zullen in
het najaar voorzien worden van groen.
Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen
gestart aan het volgend project. In de
Veldstraat, Moretuslei en Jan- Matstraat
worden alle leidingen ondergronds gebracht.
Vanaf
januari
2018
starten
de
rioleringswerken. Begin oktober krijgen de
Kleine Molenweg en Ettenhoven een nieuwe

asfaltlaag, later zal de Hoge Weg volgen. De
Geelvinck- en St-catharinastraat krijgen
nieuwe voetpaden. Het dossier om de
riolering in de Beukenlaan en Platanenlaan
te vernieuwen werden opgestart. Uitvoering
zal in de nabije toekomst voorzien worden.

Hij was ook een strijder tegen wat onterecht
was, wat verkeerd was voor zijn werk, voor
zijn Polder en zijn Hoevenen
en hij wist dat hij niet alleen streed.
Helaas heeft hij de laatste strijd, die –
ongelooflijk sterk gedragen – ziekte niet
gewonnen, niet kunnen winnen.
Te vroeg, te snel is hij moeten vertrekken!

Goede reis, Leo, vriend!

Leo was een rasechte en gedreven CD&V'er,
gemeenteraadslid en vader van onze huidige
voorzitter.
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JONG CD&V KIEST VOOR
KONING FIETS IN
STABROEK
Jong CD&V wil de inwoners van onze gemeente
mobiliseren om meer de fiets te gebruiken.
Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en
de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoermiddel
combineert zoveel voordelen. Om deze reden wil Jong CD&V Stabroek de fiets
de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. Op 8 juli fietsten
ze doorheen ons dorp om de situatie ter
plekke te bekijken.
"Met deze fietstocht hebben we getracht een
concreet beeld te krijgen van hoe het gesteld is
in onze gemeente voor de fietser. We maakten
een oplijsting van de goede en minder goede
fietspunten en brainstormden tijdens een
gezellige picknick over mogelijke voorstellen
om het voor de fietser aangenamer te maken.
Na de fietstocht waren we unaniem, het is goed,
maar het kan beter" aldus jongerenvoorzitter
Thomas Eysackers.
Ondertussen zijn onze jongeren volop bezig met
het ontwikkelen van een tekst met concrete
voorstellen voor het verbeteren van de
fietsaccomodaties in Stabroek.

Sinds half februari 2017 ben ik de uitdaging
aangegaan als nieuwe voorzitter van onze
partij. Dit ter opvolging van Herman
Jongenelen, die op zijn beurt de functie van
schepen heeft overgenomen van Liesbeth
Verhaert. Liesbeth wil ik bedanken voor haar
jarenlange inzet voor de partij en de
gemeente. Herman wens ik succes bij het
uitvoeren van zijn nieuwe taak. Momenteel
zijn we een half jaar verder en is er heel wat
gebeurd. Ikzelf heb spijtig genoeg afscheid
moeten nemen van mijn vader. Maar binnen
onze partij werden we ook beloond als de
best scorende gemeente van de provincie
Antwerpen betreft trouwe en nieuwe leden.
Nu de vakantie voor iedereen op zijn einde
loopt, kunnen we er met z’n allen weer
invliegen. Bij deze wens ik alle schoolgaande
jeugd een veilig start van het nieuwe
schooljaar.
Als ik mag terugkijken op een half jaar
voorzitter zie ik binnen onze partij een echt
team dat, samen met de inwoners van
Hoevenen, Putte en Stabroek, wil
meewerken aan een #WIJ-gevoel voor onze
gemeente. Vooruitkijkend komen er nog heel
wat interessante en belangrijke projecten
aan, met natuurlijk ook de verkiezingen in
oktober 2018.
Met oranje groeten,
Nico Van Bouwel

Het rondpunt aan de Hoge Weg en Krekelberg
waar het fel verbeterd is voor de fietser.

OCMW Stabroek, breidt zijn service gestaag uit !
Met medewerking van de CD&V fractie, vertegenwoordigd door raadsleden Marc Eysackers,
Sonja Janssens en ondervoorzitter Bart Lietaer, breidt het OCMW zijn dienstenpakket
gestaag uit.
Recentelijk kenden dan ook ‘De Woonclub’ en ‘Conversatietafels’ hun start. De ‘Woonclub’
heeft als doel om mensen te helpen met hun zoektocht naar betaalbare woningen. Door
opvolging van zowel de verhuurders- als huurdersmarkt biedt het OCMW hulp aan hen die
het niet gemakkelijk hebben om een woning te vinden. De ‘Conversatietafels’ helpt dan
weer anderstaligen om op een erg laagdrempelige manier het Nederlands bij te brengen.
Dit gebeurd in kleine groepen waarbij telkens geconverseerd wordt over een dagdagelijks
onderwerp. Verder stellen we vast dat onze ‘voedselpakketten’ die wij als OCMW bedelen
in dank aanvaard worden. Hier voorzien wij in de nabije toekomst nog wat uitbreiding door
ook hygiëneproducten op te nemen.
Wij blijven als OCMW dan ook steeds de vinger aan de pols houden en ons open op te stellen,
zodat mensen onbevreesd de stap naar ons kunnen zetten. Onze vele manieren van hulp
werden recentelijk nog via een brochure in elke Stabroekse brievenbus gedropt. Een echt
bewaarnummer, waar de Stabroekse CD&V fractie heel wat hulp in heeft geboden.
We blijven bescheiden en gaan volop voor onze klanten, los van persoonlijke belangen.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Nico Van Bouwel
(nicovanbouwel@hotmail.com)
www.stabroek.cdenv.be
Volg ons op Facebook

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Zin om zelf deel te nemen aan het ontwikkelen
van deze tekst? Aarzel niet om contact op te
nemen via thomas.eysackers@hotmail.com

Woord van de voorzitter

