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HOE KIJKEN ZIJ TERUG
OP ZES JAAR CD&V BELEID IN HAMONT-ACHEL

“A beautiful welcoming community 
set in a picturesque surrounding, 

fi lled with wonderful local produce 
and always a welcoming smile”

“Het Bernard Kempplein met winkels en 
horeca gaf Hamont-Achel  een boost. Voeg 

daarbij de aankoop van de cinema Walburg, de 
vergroting en vernieuwing van de Posthoorn en 

Michielshof. Er is duidelijk veel meer 
leven in Hamont-Achel.”

“Wij gaan vaak met Max naar de 
hondenlosloopzone aan de Haarterheide. 
Max vindt het geweldig om er uit de bol te 
gaan met de andere honden. Wij vinden 
het dan ook super dat dit gerealiseerd 

werd.”

“De heropening van het Station van Hamont 
betekent heel veel voor studenten, pendelaars en 

iedereen die regelmatig naar Antwerpen, Brussel of 
elders reist. Beroepshalve moet ik regelmatig naar 

Antwerpen maar ook voor familiebezoek naar West-
Vlaanderen en voor de uitstappen met Markant nemen 

we graag de trein. Dit gaat dit snel en zonder fi le. 
Een hele vooruitgang voor de mobiliteit van 

Hamont-Achel”   

Nieuwe inwoonster 
afkomstig uit Ierland voelt 
zich helemaal thuis in 
Hamont-Achel…

zelfstandigjuweel ontwerpster 
bestuurslid Markant Hamont

Horeca uitbater van 
brasserie Napoleon en 
restaurant Rodeo

Instructeur bij hondenclub 
HADOG Hamont-Achel en baasje 
van trouwe viervoeter Max

AOIFE FENNELLY

NELE DEN HARTOG

KEVIN WEEZENBEEK

MARISKA GIELEN

hamont-achel.cdenv.be        www.facebook.com/cdenvhamontachel



 “Ik was aangenaam verrast het 
kleurrijk logo van Dienstencentrum 

De Kring te zien verschijnen aan 
het gemeenschapshuis in Achel.  Als 

verantwoordelijke in de ouderenzorg vind ik het 
immers belangrijk dat senioren in de

 thuissituatie voldoende 
ondersteuning krijgen.”

“Als vrijwilliger in het buurtrestaurant 
Buurteluur help ik mee om de 

samenhorigheid in de buurt te versterken 
en de eenzaamheid bij ouderen een halt 
toe te roepen. Een dankbaar initiatief dat 

nu al één jaar bestaat!”

“Ik heb het best naar mijn zin in 
Kleine-Brogel. Telkens ik “thuis kom 

in Hamont-Achel” ben ik toch jaloers 
op de prachtige sportinfrastructuur en 

fantastische wandelroutes”

“Wij hebben een stedelijke bouwkavel 
gekocht hier in de Hazelaarstraat omdat we 
op zoek waren naar een veilige en rustige 
omgeving voor onze kinderen, vlak bij een 

school. 

Wat een toplocatie!”

“Andere FEMMA-afdelingen zijn 
jaloers op onze afdeling als ze horen welke 

fantastische ondersteuning onze plaatselijke 
verenigingen krijgen vanuit de stad. Zowel op het 

vlak van subsidies als van infrastructuur zijn we echt 
bevoorrecht ten opzichte van verenigingen in 

andere gemeenten. Geweldig hoe jullie je 
hiervoor inzetten.”

Voorzitster van 
FEMMA-Hamont

Eigenaars bouwkavel 
Berkenstraat/Hazelaarstraat
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Directeur rusthuis 
Residentie 
“Aan de Beverdijk”

Vrijwilligster bij Buurteluur

Uitgeweken naar 
Kleine-Brogel om de liefde 
van zijn leven te volgen

JULIENNE BOONEN

FAMILIE OLTHUIS-WEIDEMA

PIET BORMANS

MIET VANDEWEYER

IVO SOOGEN
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1. SCHUURMANS Theo
2. DONNÉ Kelly
3. VANDER LINDEN Serge
4. COX Tom
5. DRIEZEN Anja
6. JOOSTEN Guy
7. THIJS Tom
8. ENGELEN Veerle
9. VAN ELSEN Robin
10. CEELEN Eline
11. VAESEN Roy
12. DAVIDS Vital

13. DUISTERS Toon
14. GOOSSENS Christiane
15. SCHUURMANS Ben
16. BOONEN Rudi
17. SCHUURMANS Veerle
18. SPRONK-RADUZZI Susanne
19. HENDRIKX Marjon
20. RACKELS Ellen
21. HENDRIKS Jan
22. MUNTERS-NIJS Ria
23. VAN HOUT Mieke

Je mag op meerdere kandidaten binnen 
dezelfde lijst stemmen

hamont-achel.cdenv.be        www.facebook.com/cdenvhamontachel

CD&V Hamont-Achel heeft de voorbije zes jaar hard gewerkt om Hamont-Achel nóg beter en mooier te maken.  
Met jouw steun willen we ook de volgende zes jaar onze schouders onder Hamont-Achel zetten. Onze ploeg voelt zich 
thuis in Hamont-Achel. Wij stropen onze mouwen op! 
Daarom vragen we graag jouw steun én jouw stem op zondag 14 oktober.

HOE ELEKTRONISCH STEMMEN IN  
9 EENVOUDIGE STAPPEN?
In het stemhokje:
1. Steek de witte chipkaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer.
2. Volg de instructies op het scherm en duid lijst CD&V aan.
3. Breng jouw stem uit op meerdere kandidaten van onze lijst.
4. Bevestig jouw stem.
5. Neem de witte chipkaart terug.
6. Neem de papierstrook uit de printer.

Aan de voorzitterstafel:
7. Geef de witte chipkaart terug aan 
een lid van het stembureau.

Aan de stembus:
8. Ga naar de stembus, vouw uw 
stembiljet terug open en scan de QR-
code.
9. De klep opent automatisch. Steek 
het dichtgevouwen stembiljet in de 
stembus.

Meer weten? 
Bekijk de handleiding of de video op 
onze website 
hamont-achel.cdenv.be.

LIJST NUMMER 3 -



OPNIEUW EEN TREIN IN 
HAMONT-ACHEL
Na lang lobby werk werd in 2014 het 
station van Hamont terug geopend.  
studenten, pendelaars, toeristen 
geraken zo via het spoor makkelijk 
naar hun bestemming en bezoekers 
kunnen Hamont-Achel met de trein 
bereiken.  

BIJKOMENDE LOCATIE 
DIENSTENCENTRUM DE 
KRING IN ACHEL 
Na de verbouwing van het 
Gemeenschapshuis openden we 
in Achel een drempelverlagend 
nieuwe locatie van het 
Dienstencentrum De Kring. Naast een 
maaltijdenvoorziening is er tevens een 
informatief, vormend en recreatief 
aanbod voor onze senioren.

NIEUWE HUISVESTING 
KINDEROPVANG IN 
HAMONT 
We investeerden in een kwalitatieve 
buitenschoolse kinderopvang die nu 
haar plaats heeft in het Huis van het 
Kind en verhoogden de capaciteit van 
75 naar 130 kinderen. De kinderen 
zijn er dol op!

NIEUWE SPORTVLOEREN 
IN SPORTHAL DE 
POSTHOORN EN 
SPORTHAL DE KOEKOEK 
Sportbeleid voeren betekent ook 
investeren in infrastructuur. Dankzij 
de nieuwe zwevende ergonomische 
sportvloeren beperken we de 
blessures van onze zaalsporters tot 
een minimum!

MOETEN ER NOG 
WANDELROUTES ZIJN? 
Des te meer Trappistenbieren, des te 
meer Trappistenwandelroutes! We 
beschikken nu eenmaal over prachtige 
landschappen en de toeristen, die van 
heinde en ver komen, genieten er 
met volle teugen van!

CULTUUR VOOR IEDEREEN 
Het voorbije decennium onderging 
het cultuurbeleid in Hamont-
Achel een grote metamorfose 
met infrastructuurinjecties zoals 
bibliotheek Hamont, vernieuwde 
Posthoorn, aankoop Cinema Walburg, 
Michielshof met bibliotheek, eigen 
programma via aha! En een verruimd 
aanbod vanuit het culturele veld en de 
verenigingen van Hamont-Achel. 

BIBLIOTHEEK 2.0 
In het kader van de digitalisering 
van de bibliotheek hebben we een 
zelfscan geïnstalleerd. Deze draagt 
bij tot een vlot verloop van de 
ontlening en de opvolging daarvan. 
Het bibliotheekpersoneel krijgt op die 
manier meer tijd om de lezers op een 
andere manier te begeleiden bij hun 
bibliotheekbezoek.

EEN NIEUWE WIND IN HET 
STEDELIJK PERSONEELSBELEID 
Centraal in de nieuwe organisatie 
staat een krachtig managementteam. 
Zij zorgen dat de beleidslijnen 
geïmplementeerd worden in de 
werking. Zij zijn het kloppend hart 
van de organisatie en de brug tussen 
inwoners en beleid.

INVESTERINGEN MET 
EIGEN MIDDELEN 
De voorbije jaren investeerden we 
gemiddeld € 2.875.000 per jaar en 
dat volledig met eigen middelen. 
De belangrijkste investeringen: Huis 
van het Kind, Stadswerf, riolering en 
fi etspad Bosstraat, onderhoud wegen, 
grondaankopen om betaalbare 
bouwkavels aan jonge gezinnen te 
verkopen.

BUURTRESTAURANT 
BUURTELUUR 
Buurtrestaurant Buurteluur werd 
in oktober 2017 opgestart en viel 
onmiddellijk in de “smaak”. Je kunt 
er gezellig keuvelen terwijl je een 
lekkere, vers bereide maaltijd eet aan 
een budgetvriendelijke prijs. Hiermee 
brengen we mensen dichter bij elkaar 
en creëerden zo ontmoetingskansen 
voor alle Hamont-Achelaren. 

BUURTZORG
Een op de vier 65-plussers  
woont alleen. Om het leven van 
deze alleenwonende ouderen zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen 
werd het project Buurtzorg opgestart. 
Vrijwilligers doen een huisbezoek en 
geven toelichting bij het netwerk van 
diensten en hulpverleners.

HONDENLOSLOOPZONE
De hondenlosloopzone kwam 
er op voorstel van een aantal 
hondenbaasjes en werd ondersteund 
door de twee hondenverenigingen. 
De volledige zone is 3 hectare groot 
en volledig omheind. Honden kunnen 
er naar hartenlust veilig ravotten.

FIETSPAD HAMONTERWEG/
BOSSTRAAT EN THOMAS 
WATSONLAAN 
Samen met de aanleg van een 
gescheiden fi etspad werden op deze 
tracés ook de nutsvoorzieningen en 
het wegdek vernieuwd. Fietsers en 
schoolgaande jongeren kunnen zich 
nu op een snelle en veilige manier 
verplaatsen.

RECONSTRUCTIE 
DOODENDRAAD
De grootste reconstructie van de 
Doodendraad in België staat in onze 
stad. Gelegen pal op de grens met 
Nederland langs een toeristisch 
fi etspad in het bos alsook aan de 
Achelse Kluis herinneren deze 
reconstructies de bezoekers aan de 
gruwel van de Eerste Wereldoorlog.

NATUUR-
HERSTELPROJECTEN 
Soms moet de natuur een handje 
geholpen worden. Dat gebeurde de 
afgelopen jaren op diverse locaties in 
onze stad. Door deze werken wordt 
de natuur rijker en waardevoller.
Aan de Bever komt er ook een mooi 
natuurbelevingspad waar kinderen 
de natuur naar hartenlust kunnen 
ontdekken.

NIEUWE LOKALEN VOOR 
SCHUTTERIJ SINT-ANNA  
Zoals veel andere verenigingen in 
het verleden al beroep deden op 
de stad, kon Schutterij Sint-Anna 
een eigen lokaal bouwen en hun 
terrein inrichten met verschillende 
schietbomen. 

ALLE KANSEN VOOR 
ONDERNEMERSCHAP 
Tewerkstelling in eigen gemeente 
stimuleren is een prioriteit. Zo werden 
de oude Hamonthallen verkocht en 
door VDL-KLIMA omgetoverd tot 
een modern bedrijf.  

GEEF INBREKERS GEEN 
KANS  
We ondersteunen de grens-
overschrijdende WhatsApp groep die 
ervoor zorgt dat burgers de politie 
en elkaar verwittigen als er verdachte 
zaken of personen gezien worden. 
Zo krijgt de politie extra ogen en 
vergroot de pakkans bij diefstal.  

HUIS VAN HET KIND 
Dit is een vernieuwend concept 
in Vlaanderen waar kinderen, 
ouders en grootouders elkaar 
kunnen ontmoeten. Ze krijgen er 
ondersteuning en kunnen er terecht 
met al hun vragen over 
kinderen, jongeren en hun gezin.

MASTERPLAN HAMONT-
CENTRUM 
We tekenden de toekomst van het 
centrum van Hamont uit in het 
masterplan.  Zo willen we van het 
centrum een dynamisch en goed 
uitgebouwde stadskern maken die 
aantrekkelijk is voor bewoners, 
bezoekers en investeerders.

STEDELIJKE BOUWKAVELS 
We realiseerden op de voormalige 
voetbalvelden van Achel VV 
bouwkavels voor particulieren en 
huurwoningen. We boden ook kavels 
aan in de Rangeerweg, Klaproos- en 
Kolleberglaan, Emmelenhoek.
Als stad komen we tegemoet aan de 
vraag voor betaalbare bouwkavels en 
koop- en huurwoningen voor jonge 
gezinnen.

WONEN IN HET PARK 
Door de aankoop van meerdere 
percelen op de Wal kunnen we 
‘Wonen in het Park” realiseren. We 
gaan voluit voor een kwalitatief 
en toekomstgericht woonproject 
in een groen park toegankelijk 
voor iedereen. De parking aan de 
Posthoorn maken we fors groter.
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