maaseik

» de weg vooruit

De ideeën
zitten bij de
mensen en die
willen we naar
boven halen

»

MAASEIK

lijsttrekker

Gunter
haeldermans

Beste kiezer
Beleid voeren is luisteren naar de
inwoners, keuzes durven maken
en vooruitzien. De afgelopen zes
jaren werd er keihard gewerkt om
onze stad verder uit te bouwen als
een goede woon- en leefomgeving
voor alle inwoners. De laatste jaren
is Maaseik blijven groeien, waarbij
de verschillende projecten steeds
vertrokken vanuit de behoeften van
onze inwoners en vanuit de verdere
uitbouw van onze stad, zowel economisch als maatschappelijk.

Beleid voeren is
luisteren naar de
inwoners, keuzes
durven maken en
vooruitzien.

»

Met de realisatie van het nieuwe ziekenhuis, een vernieuwd dienstverleningsconcept, waardoor er terug
dienstverlening is in de deelgemeenten, een gezond financieel beleid met
een schuldenafbouw van 15 miljoen
euro, dorpsrestaurants, een taalstimuleringsproject, buurtgerichte zorg,
de aanleg van de Rotemerlaan, een
vernieuwde Bosstraat, maar ook van
tientallen diverse wijkinfrastructuren
merken we allemaal dat onze stad
bruist. Zowel van initiatieven als van
creativiteit.
Jij staat centraal. Dat is een visie die
CD&V Maaseik in het verleden al aanhield, versterkte en nu verderzet in
het beleid. Niet alleen de eerder ge-

noemde initiatieven, maar ook heel
wat nieuwe projecten die in de steigers staan: zoals een toegangspoort
tot het Nationaal Park op het eilandje
te Neeroeteren, de renovatie van het
vroegere gemeentehuis in Neeroeteren, de verdere uitdieping van onze
dienstverlening,
het
fietspadenproject Gruitroderlaan en Breeërweg,
de heraanleg van de Gremelsoweg en
het hele welzijns- en zorggebeuren zijn
hier het perfecte bewijs van.
Een stad bouw je uit op een duurzame
wijze. Niet alleen duurzaam in de zin
van aandacht voor natuur en omgeving, groene ruimte, een propere stad,
maar ook in de zin van duurzame menselijke relaties en een doordacht infrastructureel beleid.
Vandaag kijken we naar de toekomst.
In dit programma bouwen we verder
op die prachtige fundamenten die onze
stad heeft. We zetten het gevoerde beleid verder, maar we leggen - onder het
motto ‘onze weg vooruit’ - een ambitieus verkiezingsprogramma voor.
De CD&V-ploeg die op 14 oktober met
vertrouwen naar de kiezer trekt, wil er
de komende zes jaren dan ook werk
van maken om onze stad samen met
jou verder uit te bouwen.
Het uitgangspunt van ons programma is de gedachte dat ook jij je thuis
moet kunnen voelen in Maaseik. Het
is realistisch en haalbaar maar ook creatief en vernieuwend. Dit is ons contract met de kiezer, waarvoor wij op 14
oktober ook jouw stem vragen.
Wij zijn #fieropmaaseik
Gunter Haeldermans

veilige en
bereikbare
kernen

1

»
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Frank Goossens

Wim Jame

feiten
en cijfers
• 3 miljoen euro

subsidie voor
rioleringswerken
Den Houw
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In de volgende legislatuur staan er een aantal projecten op
stapel: Scholtisplein in Neeroeteren, Kerkplein in Maaseik,
Riolering Den Houw, enz. ‘Onze weg vooruit’ is er een van
maximale inbreng van de buurtbewoners. Deze aanpak
heeft tot mooie resultaten geleid in de Bosstraat. Ook het
ontwerp voor een nieuwe Bleumerstraat is zo tot stand
gekomen. Beiden hebben geleid tot tevreden bewoners.
We zetten in op het uitbreiden van de fietsinfrastructuur:
Gruitroderlaan, Diestersteenweg, Breeërweg, Venlosesteenweg, enz. We willen een veilige omgeving creëren voor
de zwakke weggebruiker, bijv. door het inrichten van
fietsstraten.
Een goede ontsluiting van het Maasland/Maaseik is
een absolute prioriteit. Vanuit CD&V Maaseik hebben we
de krachten gebundeld met de omliggende steden en
gemeenten om hier aandacht voor te blijven vragen via
onze nationale mandatarissen.

realisaties
•
•
•
•
•
•

Vernieuwde Bosstraat
Zandstraat
Brug Eilandje
Rotemerlaan
Gruitroderlaan (2019)
Breeërweg (2019)

Jo Flipkens
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uw welzijn
onze zorg

»
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Het welzijn van iedere inwoner is een van de hoogste
prioriteiten. Verdoken armoede is niet langer aanvaardbaar.
CD&V Maaseik gaat initiatieven nemen om de drempel te
verlagen tot hulpverlening, bijv. door discreet contact te
kunnen opnemen met de sociale diensten.
Het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor de
kinderopvang in Neeroeteren is voor ons een must!
Naast die klassieke kinderopvang moet er bijkomende
ondersteuning geboden worden aan de gezinnen:
huiswerkbegeleiding, sportondersteuning, enz.
Anderzijds dienen we in te spelen op de toenemende
‘vergrijzing’ van de inwoners. Naast de realisatie van het
woonzorgcentrum de Maaspoorte blijven we gaan voor een
groter aanbod aan betaalbare en goed gelegen serviceflats
(kamers), waarbij verzorging en maaltijdbedeling
gegarandeerd zijn. De huidige subsidies rond mantelzorg
wensen we in geen enkel geval af te schaffen.
Met een doorgedreven samenwerking tussen de stad
Maaseik, de woonzorgcentra en Ons Dak, kunnen we
de middelen optimaliseren ten voordele van onze
senioren. Een combinatie met private initiatieven behoort
hier eveneens tot de mogelijkheden.

realisaties
• nieuw ziekenhuis
• Woonzorgcentrum de
Maaspoorte
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Miranda Hermans

• Dorpsrestaurants
• Buurtgerichte zorg
• Belservice senioren

Ann Bosmans
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Jaklien Deben

Raf Didden
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feiten
en cijfers
Ziekenhuis Maas en
Kempen:
• kostprijs: € 118 miljoen
• subsidies: VIPA subsidies Vlaanderen
± € 80 miljoen,
steden Bree en
Maaseik ± € 21 miljoen
• ± 600 medewerkers,
± 100 dokters

voor en met
iedereen

»

3
Marcel Raets

28

Onze weg vooruit, is een samenleving waarin iedereen
mee is, waarin we aandacht hebben voor elkaar en niemand
uitsluiten. Maaseik is een gastvrije gemeente. Met dezelfde
rechten en plichten voor iedereen.
We gaan opnieuw investeren in onze ontmoetingshuizen
en jeugdhuizen, zodat deze als draaischijf voor de lokale
verenigingen hun rol kunnen opnemen.

22

Danielle
Bosmans-Bijnens

feiten
en cijfers
• 120 aangesloten

verenigingen bij een
erkende adviesraad
• meer dan 200 activiteiten worden door
stad Maaseik jaarlijks
gefaciliteerd

Als CD&V Maaseik willen we dat de stad de rol als facilitator
blijft opnemen. Hierdoor willen we jullie ideeën en die van
verenigingen blijven vormgeven. Want samen iets creëren is
ontzettend belangrijk. De briljante ideeën zitten niet langer
alleen in het stadhuis, maar ook bij de inwoners. Die willen
we naar boven halen!

realisaties
• ontmoetingshuis De

Bempt in Dorne
• activiteiten die de stad
o.a. heeft ondersteund:
зз Kermis Neeroeteren
зз Levensloop
зз Carnavalsstoet Maaseik
• nieuw woonwagenterrein

16

Karien Vandewal

beleven

»
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Maaseik is niet alleen een gemeente waar het goed is om
te leven, maar waar je ook van alles kan BELEVEN. Het
cultuurhistorische centrum van Maaseik verdient om bij
de meest aantrekkelijke van onze hele regio gerekend te
worden. Ook de Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren en de
Sint-Dionysiuskerk in Opoeteren getuigen van ons religieus
erfgoed. Dit dienen we zeker in stand te houden. Meer
nog, de Codex Eyckensis is erfgoed van wereldformaat.
Hier dienen we samen met andere overheden een optimale
bestemming voor te vinden.
Toeristisch gooien we hoge ogen met ons cultureel
erfgoed, maar ook met onze waterrecreatie, onze natuur
en ons prachtig fietspadennetwerk. We gaan zorgen dat
de plaatselijke horeca en middenstand hier nog meer van
kunnen meegenieten.

Griet Janssen
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Via onze culturele centra en ontmoetingshuizen, onze
bibliotheken, onze musea en onze academie voor kunsten
kunnen onze inwoners zich cultureel ontplooien.
Onze sportinfrastructuur - bij de beste van Limburg - zorgt
ervoor dat sportclubs op elk niveau alle kansen geven
aan onze jongeren. Hier moeten we voor blijven gaan.

6

Maaseik waar het goed is om te (BE)LEVEN !!!

Hilde Vermeulen

realisaties

feiten
en cijfers

• ‘t Eilandje als

toegangspoort tot het
Nationaal Park
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Paulien Opsteyn

• Petanquebanen

Neeroeteren
• Aanleg parking voetbal
Voorshoven

27

Gerard Ignoul

• ± 132.000

overnachtingen in de
logiessector per jaar
• 5.000 jongeren op
zomerkamp
• toegangspoort
Nationaal Park:
€ 1.200.000, waarvan
€ 600.000 subsidie
Provincie LImburg

lokale
economie

»
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Tijden veranderen … ook in Maaseik. We leven niet in een
tijdperk van verandering maar veranderen van tijdperk. Dat
geldt zeker voor wat handel en wandel betreft. We hebben
in het verleden ingezet op een kernversterkend beleid en
moeten dit blijven doen.
We gaan verder met slim te investeren in onze
industriezones.
De
ondersteuning
van
het
parkmanagement moet verdergezet en uitgebreid worden
naar alle industrieterreinen.

4

Petronella Zelissen

24

Gilbert Keuren

feiten
en cijfers
• € 75.000 bijdrage aan
promobelasting
• € 20.000 voor parkmanager Jagersborg

We investeren in een digitaal onthaalplatform voor
ondernemers, zodat zij zich kunnen bezighouden met het
ondernemen.
We willen terug een ondernemingsvriendelijke
gemeente worden door KMO’s kansen te bieden, o.a. door
de realisatie van het Prup Jagersborg en door het afschaffen
van overbodige belastingen, bijv. de drijfkrachtbelasting.
Nieuwe inzichten en technologieën moeten onze
bondgenoten worden. We mogen niet teruggrijpen naar
recepten uit het verleden zonder een duurzaam perspectief.
We moeten verder de krachten bundelen voor wat industrie,
handel, horeca, cultuur en toerisme betreft, bijvoorbeeld
door het opzetten van een creatief ondernemersplatform.

realisaties
• PRUP Jagersborg
• Gevelrenovatie voor
winkelpanden

• Naar de kern

15

Peter de Bruyn

• parkmanagement
industrieterrein
Jagersborg

14

Herwig Swennen

duurzaam en
leefbaar

»
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CD&V Maaseik gaat voor een veilig en bereikbaar Maaseik.
Dat betekent niet alleen aandacht hebben voor mobiliteit,
maar ook voor een goede ruimtelijke ordening. Hierbij
moet zeker het areaal aan landbouwgebied bewaard
blijven.
Een aangename stad is voor ons een propere stad en een
waardevol stukje groen, die door de mens met respect
wordt behandeld. Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep
horen hier zeker niet bij. We denken bijvoorbeeld aan het
peterschap van kleine stukjes openbaar groen door
inwoners.
De regelmatige wateroverlast in het centrum van
Neeroeteren verdient speciale aandacht. Een afdoende
oplossing hiervoor is een eigen pompinstallatie op de
doorgang van Bosbeek en Witbeek ter hoogte van het
kanaal in Neeroeteren.

Jan Creemers

29

Bij alle beslissingen die we nemen hebben we aandacht
voor gezondheid en leefmilieu. We gaan voor een
stadspark als groene long, niet alleen voor onszelf, maar
ook voor onze kinderen.
Om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te
houden willen we investeren in alternatieve energieën,
zoals bijvoorbeeld een eigen warmtenet.

realisaties
• Bomenplan
• Bermbeheerplan
• hondenlosloopzone

17

Valerie Keuren

• Ledverlichting
• Breng bloem en bijen
samen (bijenplan)

Raf Opsteyn

26

21

Christianne Wouters

feiten
en cijfers
• energiestudie

zwembad bespaart
€ 40.000

waar voor
uw geld

»
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2

MAria
Swennen-Oosterbos

9

MArtijn Moonen

feiten
en cijfers
• Renovatiekosten

Administratief
centrum Maaseik en
gemeentehuis
Neeroeteren:
€ 1,9 miljoen
• € 1 miljoen ict-infrastructuur
• € 6 miljoen deze legislatuur opzijgezet voor
pensioenen

Maaseik is nu een financieel gezondere gemeente dan
6 jaar geleden. We slaagden erin om de overheidsschuld
af te bouwen met 15 miljoen euro. Toch bleven we
investeren in belangrijke projecten zoals ons nieuwe
ziekenhuis, woonzorgcentrum, openbaar domein,
politie- en brandweerzones en enkele publiek-private
samenwerkingen.
Deze inspanning willen we verder zetten na de verkiezingen
door nauwlettend toe te zien op de uitgaven en slim te
investeren. De verbouwing van het administratief centrum
is hiervan een mooi voorbeeld. Uiteindelijk realiseerden
we hierdoor een besparing van 3,1 miljoen euro. Door deze
besparing, ten opzichte van een nieuw gebouw, hebben we
opnieuw dienstverlening in Neeroeteren en Opoeteren.
Ondanks een aantal zware financiële uitdagingen,
onder andere het pensioendossier, de dotaties aan de
veiligheidsdiensten, enz. zullen wij de belastingen niet
verhogen!

realisaties
• schuldenafbouw van

€ 600 per inwoner
• pensioengarantie voor
personeel
• 2de pensioenpijler

18

Heidi Swennen

Stad van de
toekomst

»
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Technologie moet onze stad leefbaarder houden en
slimmer maken = SmartCity.
De afgelopen jaren kwamen er veel nieuwe online
communicatiekanalen bij zoals Twitter, Facebook,
Instagram, WhatsApp, enz. We gaan deze technologieën
inzetten om onze dienstverlening nog dichter bij de
mensen te brengen. Een mobiele App die het mogelijk
maakt om meldingen direct naar de stad door te sturen,
alsook een transparante communicatie terug naar de
persoon die de melding heeft gedaan, is hiervan een van de
concrete voorbeelden. Hiernaast zijn er nog tal van ideeën,
bijvoorbeeld een belevings-App ter promotie van Maaseik
voor bezoekers en inwoners. Deze App maakt het mogelijk
om een belevingsweekend in Maaseik samen te stellen.
We willen onze jongeren zo vroeg mogelijk digitale
kennis bijbrengen. We gaan de bestaande CoderDojo
initiatieven verderzetten en uitbreiden. We onderzoeken de
mogelijkheid om mee te werken aan het BeCode initiatief,
dat recent gestart is in Limburg.

realisaties

Jana Harings

Dirk Reeskens
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8

feiten
en cijfers

• dienstverlening in de

deelgemeenten
• online attesten en aktes
opvragen
• WhatsApp
buurtpreventie
• CoderDojo

• 11 gestarte buurt-

amber corten
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preventie WhatsAppgroepen met in totaal
203 leden
• www.maaseik.be telt
gemiddeld 9.180
bezoekers per maand

#fieropmaaseik

Stap je mee?

Wij zijn fier op Maaseik en streven
ernaar dat ook jij trots kan zijn op onze
stad.

Heb je zin om mee te werken? Wil
je van Maaseik een nog betere plek
maken? Heb jij het ultieme idee om van
Maaseik een gezelligere, veiligere en
beter bereikbare gemeente te maken?
Geef je dan op via maaseik.cdenv.be en
stap mee op De Weg Vooruit. Wij zijn er
klaar voor!

In het belang van iedereen draagt CD&V
Maaseik haar steentje bij aan het geluk
en het welzijn van onze inwoners.

MAASEIK

www.maaseik.cdenv.be
CDNV Maaseik

V.U. Gunter Haeldermans, Heppeneert 2, 3680 MAASEIK
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