
 • Het jaarlijks pronkstuk van de gemeente  
"De Binckbanktour" kost U, beste 
Lanakenaar, meer dan €  150.000 .

• Een foutje bij de ontslagprocedure van 
een gemeentepersoneelslid kost ons 
allen  €  47.000. 

• Burgemeester  Keulen en schepen  
Curvers geven, onder druk van de han-
delaars, het falen van het verkeers-
circulatieplan toe. Een heel dure vergis-
sing.  Wie betaalt de rekening?

• Het   "Odtimerstreffen" ingericht door 
een VLD-lid krijgt € 40.000  als werkings-
budget. Een vergelijkbaar initiatief van 
'n andere vereniging ... enkele affiches!

• Het nieuw schattingsverslag van do-
mein de Krieckaert kost de Lanakenaar 
€ 500.000 .  Moet het meer of minder? 

• Het VVV-kantoor wordt terug in het 
gemeentehuis ondergebracht. Eindelijk 
wordt er geluisterd naar ons voorstel. 

• Lanaken heeft hoge kinderarmoede-
cijfers (+14%). Een teken aan de wand. 
Zelfs hoger dan in de mijngemeenten... 

• Schepen Curvers houdt regelmatig een 
goed-nieuwsmelding.... "Het gaat goed 
met de handel in Lanaken-centrum!"  
Dat wij dat niet gemerkt hebben.

  De handelaars hebben hierover een 
andere visie en laten hun tanden zien! 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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:
Bert Paulissen lijsttrekker CD&V Lanaken
(bertpaulissen@skynet.be)

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvlanaken

in LANAKEN
Infoblad CD&V Lanaken
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Woordje 
lijsttrekker CD&V 
Bert Paulissen
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Onlangs werd ik aangeduid als lijst-
trekker voor de verkiezingen van 14 
oktober. Ik ben gewezen OCMW-lid, 
zetel nu in de gemeenteraad en ben  
coördinerend directeur van de scholen-
gemeenschap Maasmechelen-Zuid. 
Vlaams parlements- en gemeente-
raadslid Vera Jans zal de lijst duwen. 
Verkiezingen win je niet alleen met de 
lijsttrekker, maar met een stevig team. 
CD&V heeft de ambitie om na een lange 
oppositiekuur, opnieuw mee te bestu-
ren. We willen met daadkracht en als 
ploeg naar de kiezer gaan. Ons team 
bestaat uit mensen  met een hart voor 
Lanaken uit de deelgemeenten, uit alle 
geledingen   en  van alle   leeftijden.  Ook  
jongeren zijn goed vertegenwoordigd.  
Wij willen mensen verbinden  en voelen 
wat er leeft in Lanaken. Dat doen we nu 
al en dat blijft zo! Als we  het mandaat 
krijgen, gaan we er met  verantwoorde-
lijkheidszin  tegenaan.
Ik besluit met een Keniaans gezegde: 
"Wil je snel gaan? Dan ga je best alleen. 
Wil je ver komen? Ga dan samen!" 
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      Samen sterk!
     Nieuwe CD&V-   
  kandidaten voor 
verkiezingen 2018 

WISTJEDATJES 



"Een sterk en doordacht beleid 
voor onze kerkdorpen",
dat wil  CD&V Lanaken!
Wij nemen deze stelling alvast op 
in ons partijprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 !

Vera Jans: "CD&V kiest  
voor een ander beleid 
naar de kerkdorpen.
Het kan beter! 

Zaal Esperanza
In samenspraak met de Koninklijke 
Harmonie "De Hoop" koos het VLD-SPa-
Groen! -bestuur voor de renovatie van zaal 
Esperanza in Gellik, als alternatief voor de 
beloofd nieuwe zaal. Hiervoor werd een 
gemeentelijke toelage van € 650.000 
voorzien. Vele helpende  handen zetten 
een puik resultaat neer. Helaas is de 
geluidshinder voor de omwonenden fors 
toegenomen. Wij roepen het bestuur op 
om dringend werk te maken van een 
adequate geluidsisolatie, zodat de 
dorpskern van Gellik, ook voor de 
omwonenden van de zaal  Esperanza, 
weer leefbaar wordt. F.S.

CD&V Lanaken vindt het behoud van de 
leefbaarheid en de eigenheid van onze 
kerkdorpen zeer belangrijk.  
Daar is er  nog een warm gemeenschaps-
gevoel en is er nog frequent contact met 
de buren en buurt mogelijk. 
We ijveren dan ook voor het behoud van 
de sportinfrastructuur in de dorpskernen. 
Zo kunnen verenigingen, scholen en 
jongeren, ook in de toekomst, dicht  bij huis 
blijven sporten. Ouders worden alzo veel  
tijd bespaard van het heen-en weerrijden 
naar de activiteiten van hun kinderen.  
In de kerkdorpen ontmoeten we elkaar,  bij 
de bakker, in de buurtwinkel. Dit toevallig 
contact kan een vervolg krijgen op een 
toneelsvoorstelling, in een jeugdbewe-
ging, sportvereniging, seniorengroep of 
mogelijks ook tijdens een concert van de 
fanfare. 

CD&V wil de 'troeven' van de dorpskernen 
bewaken! Het beleid hieromtrent moet 
gewoon beter! Niet elk tankstation of 
iedere  winkelgigant  moet  zomaar een 
vestigingsvergunning krijgen langs een nu 
al drukke of te drukke gewestweg. 
CD&V wil ook een stop aan de oprukkende 
hoogbouw midden in de kerkdorpen.  Al  te 
vaak zien we dat deze appartementen 
zonder de nodige (of voldoende) parkeer-
voorzieningen worden gebouwd. Dit leidt 
tot parkeerproblemen, verhoogde ver-
keersonveiligheid en minder leefbaar-
heid.  Het Tramplein in Veldwezelt is hier 
een concreet voorbeeld van. 

CD&V  wil een  beleid op maat en met 
veel respect voor de eigenheid van 
'elkeen'  in  'zijn' woonkern! 

Tot einde 2018 blijft Smeermaas een 
bouwwerf.  Het kruispunt en zijn om-
geving wordt heringericht, met nuts-
voorzieningen  en  nieuwe riolering .
Eerst wordt de doorgang naar Maastricht  
onmogelijk door  werken op het kruispunt  
zelf.   Vervolgens wordt de Maastrichterweg 
aangepakt. Dan volgt een stuk van de   Maas-
eikersteenweg. Wat gaat er voor de leef-
baarheid  van Smeermaas veranderen? Na 
de werken wordt de doortocht van 
Smeermaas naar Tournebride  ontraden en 
afgeleid via de Maastrichterweg.  Wordt  de 
omgeving ter hoogte van de parking OC 
Smeermaas  en  school  'Aan de Basis'  hier-
door veiliger? Mogelijk wel. De Maastrich-
terweg  zal  echter de rekening moeten beta-
len door de opvang van alle doorgaand ver-
keer, ook naar Tournebride. Het druk ver-
keer van auto's, vrachtwagens en auto-
bussen zal op enkele meters van de school-
speelplaats passeren. Dit lijkt ons een on-
veilige  en ongezonde  situatie.  De zwakke 
weggebruikers zullen zich tevreden moeten 
stellen met een smalle strook, geprangd 
tussen de huisgevels en het bulderend ver-
keer.  Niet zo  geruststellend  dus  voor fiet-
sers en voetgangers  op weg  naar school ! 
Denk maar eens aan de vrachtwagens, die 

komende van Maastricht, breed de Maas-
trichterweg indraaien. Fietsers en zelfs de 
voetgangers  op de stoep,  zullen  er  niet  veilig  
zijn. Geen leuke vooruitzichten voor de 
bewoners en passanten van de drukke 

Maastrichterweg! Natuurlijk  zullen snel-
heidsvertragende maatregelen ingebouwd 
worden om  de chauffeurs  in te tomen.  Ook 
zullen de automobilisten meerdere keren 
per dag de doorgang  versperd zien door stil-
staande autobussen op de rijweg. Hopelijk 
past  iedereen zijn rijgedrag aan.  Alle ver-
keer naar Maasmechelen, nu via de Maas-
eikersteenweg   en  Tournebride,  zal via de 
op-en afritten van de ring ter hoogte van het 
politiebureau, zijn weg moeten vervolgen 
door de Europalaan  over te steken.  Weer 
een nieuw gevaarlijk kruispunt  erbij dus. 
Het  enige degelijk alternatief ligt  in de 
omleidingsweg rond Smeermaas. Alleen 
dan kan de veiligheid, gezondheid en de 
leefbaarheid  van  en  voor de inwoners 
van  Smeermaas  grondig  verbeteren.   JPH

Normaliter nodigen de  bossen  uit tot een 

mooie wandeling. Nu helaas niet meer.... 

Gemeentebossen
Al 14 jaar worden in Gellik groepswande-
lingen ingericht op maandag, woensdag 
en  vrijdag,  vertrek  om 10 u aan de voor-
malige voetbalkantine.   Tegenwoordig lig-
gen de bospaden er verschrikkelijk slecht 
bij. Zware machines van de  bosbouw heb-
ben alles herschapen tot een modderpoel.  
Aan herstel wordt niet gedaan. Schande 
dat het gemeentebestuur de betrokkenen 
niet aanmaant tot het uitvoeren van de 
nodige herstellingen. .  TL

De traditionele groepsfoto op de cd&v-nieuwjaarsreceptie van 14 januari 2018. De  leuke en grote CD&v-familie, gesteund door Cd&v-

voorzitter Wouter Beke en gedeputeerde Inge Moors, is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 !

WORDT DE LEEFBAARHEID BETER IN 
SMEERMAAS NA DE WERKEN AAN HET 
KRUISPUNT?  

Alleen de omleidingsweg 
rond Smeermaas kan de 
leefbaarheid verhogen !




