
     Lees op pag. 4 hoe ons zonder      
      overleg en zonder inspraak het  
      nieuwe verkeerscirculatieplan 
      opgelegd werd. 

Bert Paulissen vervangt  
Alex Vangronsveld voor 
Cdenv in gemeenteraad.

Alex Vangronsveld heeft, na 40 jaar   
bestuursdeelname met CVP - CD&V, 
het Lanaker politiek toneel  verlaten. 
Burgemeester,  Schepen, raadslid .... al deze 
functies werden door Alex  met  veel  bezieling 
vervuld.  Alex, 40 maal bedankt voor je inzet 
en tevens het delen van je kennis  en ervaring!
Zijn plaats in de gemeenteraad werd  door 
de huidige  voorzitter van CD&V Lanaken en 
schooldirecteur Bert Paulissen (foto) uit 
Briegden ingenomen.  
Welkom Bert in de CD&V-fractie!  

De ingrijpende verkeerswijziging in Lanaken-Centrum werd zonder voorafgaand 
overleg en debat aan de gemeenteraad voorgelegd. Jammer. Ook U als inwoner 
werd geen inspraak gegund, enkel een "mededelende" infovergadering. Toch is 
het plan zeer ingrijpend! Straten zijn afgesloten, rijrichtingen veranderd, het ver-
keer voor de scholen is nog drukker, het kruispunt van de Jan Rosierlaan en de 
ring  (Europalaan) bleef onveranderd en uiterst gevaarlijk. Iedereen moet maar 
zijn weg zoeken in de chaos!     
CD&V stelde vele vragen op de gemeenteraad, 
maar kreeg enkel "stilte" als antwoord. Ook  de 
vraag  waar  de nieuwe circulatie  verbetering 
brengt  voor de zwakke weggebruiker bleef 
onbeantwoord.
Een verplaatsing doorheen 't Centrum is 
onoverzichtelijk, zeker met het regelmatig 
afsluiten van de  Spoorwegstraat door 
bouwwerken.  
Wij  vrezen de definitieve doodsteek  van 
winkelzone Lanaken-Centrum. Klanten moet 
men  koesteren, niet plagen met  ingewikkeld 
verkeer en moeilijke  parkingtoegang .
Omdat u als bewoner, bezoeker of handelaar 
geen enkele inspraak kreeg van de huidige 
meerderheid en we zelf geen positieve effecten  
verwachten,  heeft  CD&V tegen dit nefaste plan 
gestemd. 
We kregen immers geen antwoord op vragen die 
U zich als Lanakenaar stelt.

GEEN BURGERINSPRAAK 
BIJ INVOERING NIEUW 
CIRCULATIEPLAN! 

Vragen van CD&V op de gemeenteraad 
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 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

Uw lokale contactpersoon:
Voorzitter: Bert Paulissen
bert.paulissen@skynet.be

Volg ons ook lokaal op :
www.facebook.com/cdenvlanaken/
website : cdenvlanaken.be

in LANAKEN
cdenvlanaken.be

Wijblad  van CD&V-LANAKEN Herfst 2017
,,

Freddy Stouten luidt de alarmbel !

De wijzigingen van de verkeerscircula- 
tie in Lanaken-Centrum en de afbouw 
van de parkeerplaatsen in de Stations-
straat  hebben al heel wat stof doen 
opwaaien. 
De mensen uit de thuisgezondheids-
zorg (verpleging, kine, enz.) werden 
echter totaal vergeten. 
Geen enkele voor hun 'voorbehouden' 
parkeerplaats werd voorzien.

De zorgbehoeftige is hier andermaal 
de dupe van.

 Waar is de inspraak
  van de burger ?  

Vera Jans

Iedere gemeenteraad stellen onze CD&V- 
fractieleden  kritische vragen  over het 
beleid en zijn we op zoek naar antwoorden 
op vragen van de burgers. 
Volgende thema's kwamen aan bod:
-Veiligheid van de burger: diefstal en verkeer 
-Allerlei  extra-belastingen en prijsstijgingen 
-Communicatie met de inwoners en inspraak 
  van de Lanakenaar
 -Roekeloze verkoop openbaar patrimonium
-Belangen van handelaars en  bewoners 
-Allerlei vormen van overlast (geluid enz.)
-Hoe kwaliteitsvol leven tusssen de  bouw-  
  projecten? 
-Properheid en afvalbeleid
-Noden van het verenigingsleven
-Noden van de kerkdorpen
-Mobiliteit en verkeer 

CD&V-fractie: Freddy Stouten, Vera Jans, Marc 

Geurts, Marilyn Neven, Rudi Mechels, Bert 

Paulissen, Jean-Pierre Hermans
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Vera Jans: "Overleg met inwoners is er niet bij, 

met de huidige OpenVLD, SP. A-Groen coalitie"



Tijdens een infovergadering over het 
nieuwe circulatieplan werd amper 
ingegaan op de vragen en beden-
kingen van het publiek. Een greep uit 
die vragen/bedenkingen: 

-Wie wordt er beter van? Waar wordt de 
situatie voor de zwakke weggebruiker beter? 
-Handhaving van bestaande verkeersregels  
is doeltreffender dan nieuw circulatieplan!  
-Dit plan staat totaal  in functie van de komst  
van de tram!  Wat als die er niet komt?
-Wordt de verkeerssituatie voor de school- 
poort  Jan Rosier  niet nog meer chaotisch? 
-Er  zijn kritische plekken die dringend en nu 
een aanpak verdienen: vb aansluiting Jan 
Rosierlaan met de Europalaan.

-Er worden nieuwe knelpunten gecreëerd!
(Spoorwegstraat, kruispunt Bessemerstraat 
-Bruel, Europaplein, kruispunt Jan Rosier-
Gasthuisstraat, Europaplein , ...)
-Plan houdt nog meer klanten weg uit de 
winkels !

Al drie jaar wordt 's nachts in  Lanaken 
Centrum, delen van Rekem,  Briegden, 
Neerharen en Veldwezelt, een zeer 
storend brommend geluid met lage 
frequentie  waargenomen. De betrok-
ken  inwoners  klagen hun nood, ze kun-
nen immers de slaap niet vatten. 
"Waar komt dit geluid vandaan? Wanneer 
wordt er iets aan gedaan? " luidt hun stem.
De antwoorden van Burgemeester en 
betrokken Schepen zijn erg gevarieerd en 
bedroevend. "Er is geen geluid !  Het verkeer 
is de oorzaak!  Misschien voor een klein deel   
Celanese..." Sappi was bij het geluids-
onderzoek  tussen Kerst en Nieuwjaar buiten 
bedrijf .  Dit jaar werd de klacht van de 
bewoners wederom door  Rudi Mechels op 

gemeenteraad gebracht en zelfs ludiek 
ondersteund door het uitdelen van oor-
stopjes.  Kortom, de vraag naar antwoorden  
en het ongemak van de burgers blijven 
bestaan. Open VLD en SP. A-Groen liggen er 
blijkbaar niet wakker van dat U 's nachts 
wakker ligt!
Gelukkig beginnen we nu aan de winter-
periode en kunnen we slapen met de vensters 
dicht. Uitvluchten als "de bedrijven zijn in 
orde met de VLAREM-wetgeving" zijn op zich 
niet ter zake. "Mensen liggen wakker!"
CD&V eist een nieuw en degelijk onderzoek 
door de Milieu-inspectiedienst, niet op één 
zelfuitgekozen ogenblik, maar gedurende 
drie maanden. De mate van overlast is niet 
constant en kan variëren van dag tot dag. 

De gemeente Lanaken zet de  uitverkoop 
van zijn patrimonium verder. De 
VERHOFSTADT-aanpak: éénmalig geld 
binnenrijven door eigendom van de 
gemeenschap te verkopen. Eénmaal weg 
is weg en komt nooit meer terug! Na het 
kasteel Pietersheim is nu het recreatiepark 
de Krieckaert verkocht.
Het oorspronkelijk schattingsverslag 
beoogde de  verkoop tegen 2,18 miljoen €.
Volgens de burgemeester vonden de 
geïnteresseerden  dit bedrag te hoog. Bij een 
bod van 1,66 milj. € vroeg de gemeente 
prompt een nieuw schattingsverslag aan. 
Toevallig, heel toevallig, lag de nieuwe 
schattingsprijs  exact even hoog,  tot op de 
Euro na,  als het aangeboden bedrag van 
1,665.000 miljoen €.  De prijs werd met liefst 
515.500 €  of  20,6 miljoen Belgische Frankskes  
verlaagd. Welke argumenten werden bij deze 
soldenprijs aangehaald? 
1. Waardevermindering door slecht onder-
houd van het park. Was onze bewering over 
nalatig onderhoud dan toch terecht ?  (zie 
actie CD&V  in de zomer)
2. Bedrijfseconomische reden: De investe-
ringen in toerisme zouden dalende zijn.  In 
Zutendaal geldt dit probleem blijkbaar niet!
3.  Waardedaling van recreatieve gronden.
Blijkbaar voldoende argumenten voor het 
bestuur om  de verkoopprijs  met 1/4  te laten 
zakken.   De Lanakenaar zal wel de rekening 

betalen. CD&V heeft veel bedenkingen bij 
deze gang van zaken!  
Bovendien werd het verlaagde schattings-
verslag nooit openbaar gemaakt. De 
aanvankelijke kandidaatkopers haakten 
immers af  op basis van de eerste schatting 
2,180.000 €. Ze werden niet op de hoogte 
gebracht van de gewijzigde lagere  vraagprijs. 
Misschien was er dan wel een hoger bod 
gekomen. 
Snel werd door een "onafhankelijke" 
commissie, bestaande uit de burgemeester,  
twee schepenen en enkele gemeente-
ambtenaren de verkoop geklonken.  
Is de verkoop op deze manier wel volgens de 
regels verlopen? Dat is de  vraag die CD&V  zich 
stelt. CD&V  diende daarom op de gemeente-
raad een amendement  in om de  verkoop uit 
te stellen en een nieuwe openbare 
tekoopstelling tegen de verlaagde 
schattingsprijs te organiseren. Dit voorstel is 
door de meerderheid van Open VLD-SP. A/
Groen  verworpen. Het bestuur gaat liever 
voor snel en goedkoop dan voor correct.
Door verloedering van het park diende men 
de verkoopprijs met een half miljoen Euro  te 
laten zakken en dat   in een gemeente met tus-
sen de 15-20 %  kansarmen en waar geen 
geld vrijgemaakt kan worden voor een veilig 
leerlingenvervoer. 
Dat is onbehoorlijk bestuur!     
Freddy Stouten

DOSSIER KRIECKAERT:  
ONBEHOORLIJK BESTUUR

MARIELLE
     RIP 14.04.2017
Bedankt voor de vele 
leuke momenten met 
jou in onze CD&V-
familie. Je blijft voor 
altijd in ons hart ! 
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      Op weg naar de Kerstdagen...
           CD&V Lanaken wenst U alvast leuke feestdagen 
                             en een schitterend 2018 !

    GEMEENTE LIGT  NIET
       WAKKER, DAT "U" 
 'S NACHTS WAKKER LIGT 
       
          Rudi Mechels stelt  al drie jaar vragen over  
          geluidsoverlast in Lanaken.

Infovergadering  over nieuw verkeerscirculatieplan

Nieuws van CD&V Lanaken:
Reis Berlijn en Italiaanse 
avond

Reis naar Berlijn

Op zaterdag 28 oktober vertrok 't  CD&V-
gezelschap naar Berlijn. De reis werd tot  in 
de puntjes voorbereid door wijlen Mariëlle 
Vankan en 'wondergids' Yvan Coenen. 
Marilyn Neven nam de verdere organisatie 
van de reis  van Mariëlle over. Het was een 
schot in de roos!  40 deelnemers namen deel 
en  het bezoek aan Berlijn was  verrassend en 
zeer gevarieerd. 
De klassiekers als de Potzdammerplatz, 
Schloss Charlottenburg, de Muur, 
Kurfürstendamm werden vanzelfsprekend 
bezocht. Daarnaast werden ook minder 
bekende, maar oh zo leuke plekjes bezocht. 
Iedereen keerde moe en tevreden terug  naar 
huis. Plannen voor een vervolg dienen snel 
opgestart!

Italiaanse avond

Op zaterdag 14 oktober werd   de jaarlijkse 
Italiaanse  avond ingericht  in  zaal   Berenhof 
te Veldwezelt. We mochten ruim 350 gasten 
ontvangen. De verfijnde pastagerechten 
werden zoals gewoonlijk gesmaakt. Ook 
over de leuke en ongedwongen sfeer waren 
de bezoekers zeer enthousiast. 
Aan de aanwezigen zeggen we: "Bedankt 
voor jullie komst.  Tot volgend jaar!"  
Aan de afwezigen:  "Spijtig, we hebben jullie 
gemist, maar we zien jullie zeker volgend 
jaar!" 
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Op 30 oktober a.s. trad het nieuw plan in 

werking.  "Zoek je weg in Lanaken-Centrum!"




