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Meerjarenplan
2020-2025

onder de loep

Hamont-Achel

HOU JE OOK VN
EEN RME SMENLEVING?

SLUIT JE DN N BIJ CD&V!

Meer info via info@cdenvhamontachel.be
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Tom Cox
(info@cdenvhamontachel.be)
.hamont-achel.cdenv.be/

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdenvhamontachel

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden/

Mobiele zorgunits

CD&V deed een voorstel om zorgwonen 
tijdelijk toe te laten bij een bestaande 
woning. Het plaatsen van een mobiele unit 
of tijdelijke en kleinschalige woning in de 
tuin wordt hierdoor in de toekomst ook 
mogelijk in Hamont-Achel, en dit met een 
vereenvoudigde procedure. De Vlaamse 
overheid promoot dit wel, maar er zal nu ook 
in onze stad hiervoor een kader worden 
uitgewerkt. Ouderen met een zorgbehoefte 
kunnen hierdoor langer in hun vertrouwde 
thuisomgeving blijven wonen! Toch een 
belangrijke beslissing voor onze inwoners 
aangezien de vergrijzingsgolf ook in 
Hamont-Achel met rasse schreden op ons 
afkomt.

Rolstoelpodium bij aha!-voorstellingen

Tijdens de gemeenteraad van 23 januari 
deed CD&V-raadslid Kelly Donné een 
voorstel om bij de reservatie van tickets voor 
aha!-voorstellingen in de Posthoorn 
tegelijkertijd ook te kunnen aanvinken of 

men gebruik wil maken van een 
rolstoelpodium. Hierdoor weet de 
organisatie of, en hoe groot men een 
rolstoelpodium moet voorzien. Op deze 
manier kunnen rolstoelgebruikers ook op 
een veilige én kwalitatieve manier genieten 
van ons ruim cultureel aanbod. Het 
schepencollege onthaalde het voorstel zeer 
positief en beloofde snel werk te maken van 
een aanpassing in het reservatiesysteem, 
waarvoor dank!

Bankautomaten in dorpskernen

Raadslid Tom Cox vroeg aan het 
schepencollege in dialoog te gaan met de 
banken naar aanleiding van het gerucht dat 
er in Achel geen enkele bankautomaat meer 
zou overblijven. Hij pleitte ervoor dat de stad 
met de banken zou overleggen om toch 
minstens één bankautomaat in elke 
dorpskern te behouden. Anders zou het 
moeilijker kunnen worden om aan cash geld 
te geraken. We vernamen nog niet of het 
schepencollege reeds stappen ondernam.

GEMEENTERD 
VOORSTELLEN CD&V-FRCTIE
Ook al zitten e niet meer aan het roer, de CD&V-fractie blijft bijzonder 
bedrijvig in de gemeenteraad. e dienden verscheidene creatieve voorstellen 
in op de gemeenteraden, aarvan e er hier graag enkele kort toelichten.

Onze leden zijn een belangrijke schakel in ons verhaal. 
En meer nog dan een politieke partij, is CD&V een beeging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke ijze meeerken 
aan een hechte samenleving.

CD&V paraat in 
de gemeenteraad



Koning Fiets 

In ons verkiezingsprogramma schreven we: “We 
kiezen resoluut voor de zwakke weggebruikers en 
bewoners! De auto past zich aan”.  Vanuit CD&V 
zijn we tevreden vast te stellen dat een aantal 
projecten uit ons verkiezingsprogramma in het 
meerjarenplan werden weerhouden. Denken we 
maar aan de (her)aanleg van voet- en fietspaden 
waaronder het fietspad op ’t Lo. Ook de aanleg 
van een aantal fietsstraten, waar we in 2018 al 
budget voorzagen voor het ontwerpen van 
meerdere projecten, werd weerhouden.

Sporthal De Koekoek

CD&V Hamont-Achel had in de vorige legislatuur 
concrete plannen om een eigentijdse sporthal op 
de site van “De Koekoek” te (ver)bouwen. Echter 
door asbestproblemen dienden de plannen 
gewijzigd te worden en tegen dat tweede dossier 

werd in het najaar van 2018 een klacht ingediend 
door de toenmalige oppositiepartij PRO. Deze 
klacht werd in januari 2019 door het PRO 
gedomineerd schepencollege behandeld. 
Uiteraard verdedigden ze deze plannen niet en 
adviseerden ze negatief bij de gouverneur en 
gaven zo de eerder door hen ingediende klacht 
alle kans op slagen. Gevolg: de plannen moesten 
terug van nul starten.  Na 1 jaar studeren zijn we 
tevreden dat de meerderheid eindelijk inziet dat 
de destijds voorgestelde locatie de beste was.

il jij op de hoogte blijven en meeerken 
aan een arm Hamont-chel?
Kijk op onze website https://hamont-achel.cdenv.be, onze Facebookpagina  'cdenvhamontachel' 
of laat het ons weten en mail naar info@cdenvhamontachel.be 

MEERJRENPLN 2020-2025
ONDER DE LOEP

De gemeenteraad van 19 december 2019 keurde het beleidsplan en de bijhorende 
meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goed. Meer dan één jaar na de verkiezingen, 
geeft de beleidsploeg PRO/N-V eindelijk aan aar de komende jaren de klemtoon zal gelegd 
orden. In dit meerjarenplan zien e positieve tendensen maar helaas ook onbegrijpelijke 
en onverantoorde voorstellen tot zelfs een serieuze belastingverhoging toe.

ENKELE PROJECTEN DIE 
CD&V IN HET VERLEDEN 
OPSTRTTE, ORDEN NU 
GEOON VERDER GEZET 
DOOR DE NIEUE 
MEERDERHEID EN DT 
VINDEN E PRIM ! 

Huis van de Burger
Ongepland prestigeproject !

Er ordt maar liefst 5 miljoen euro 
ingeschreven in de nieue 
meerjarenplanning van de 
bestuursmeerderheid PRO/N-V 
voor een nieu stadhuis R 
NIEMND OM VRGT!! Sterker 
nog; geen enkele partij voorzag dit 
in haar verkiezingsprogramma in 
2018! 

We zakten bijna door onze stoel bij het 
lezen van de plannen voor de bouw 
van een nieuw stadhuis! Onze 
fractieleider Serge Vander Linden 
stelde tijdens de gemeenteraad 
hierover o.a. de vraag waar men van 
plan is om dit te bouwen. Het 
antwoord van de burgemeester was al 
even vaag als het voorstel: "dat moet 
nog bestudeerd worden", en daar 
moesten we het mee doen... ZONDER 
ENIG CONCREET PLAN durft men 
hiervoor dus € 5.000.000 te voorzien, 
en om o.a. dit project te kunnen 
financieren worden wél de 
opcentiemen verhoogd waardoor 
iedere Hamont-Achelaar fors mee zal 
moeten gaan betalen in dit 
ongeplande prestigeproject! Dit is 
voor CD&V Hamont-Achel méér dan 
een brug te ver. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd !

at met het Ursulinenklooster en de kloostertuin ?

Het kloostergebou ordt niet 
gerenoveerd en omgeboud tot een 
thuisbasis van tal van verenigingen die 
hier hun vaste stek kunnen vinden. an 
dit project ging de voorbije jaren een 
participatieproject vooraf en de 
plannen liggen klaar om uit te voeren.

We vinden het jammer dat er geen 
volwaardige cafetaria met binnen- en 
buitenterras komt, waardoor de bezoekers 
konden ontspannen en genieten van de 
prachtige kloostertuin. Plannen voor de 
historische kloostertuin met behoud van 
een aantal waardevolle elementen zijn we 

niet tegengekomen.  Het is duidelijk dat de 
metamorfose die er de laatste jaren op 
cultureel gebied was, waardoor ons stadje 
meer bruiste, niet verdergezet wordt en dat 
er minder voor cultuur geïnvesteerd 
wordt.

MEERJRENPLN 
2020-2025
FINNCIEEL NBELEID

Belastingen verhogen fors !

CD&V Hamont-chel verzet zich 
uitdrukkelijk tegen het financieel beleid 
van de komende jaren. Het 
voorliggende plan bulkt van de 
belastingsverhogingen. 

We hebben de indruk dat het bestuur heel 
enthousiast nieuwe belastingen en 
retributies heft om haar meerjarenplan 
sluitend te krijgen en aangeeft dat dit te 
wijten is aan verhoogde kosten voor politie 
en brandweer. Gelukkig trappen de 
Hamont-Achelaars daar niet in. We noteren 

o.a. een verhoging van 16,42% op de 
opcentiemen op het kadastraal inkomen. 
Voor het afleveren van heel wat 
administratieve stukken zullen de inwoners 
vanaf nu aanzienlijk meer dienen te betalen, 
soms zelfs het vijfvoudige van voorheen. 
Hierdoor zijn onze inwoners rechtstreeks 
slachtoffer van het financiële wanbeleid 
van PRO/N-VA. Toekomstig beleid voeren 
wordt moeilijker doordat deze meerderheid 
te veel geld leent om haar onnodige en veel 
te dure prestigieuze projecten te realiseren.




