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MEER SOCIALE
WONINGEN
Voor de komende jaren staan er
verschillende projecten inzake
sociale woningen op stapel.

KANSARM,
BESTAAT DAT?

HET EVERBEUR
Op een terrein van zo’n 2,5 ha, gelegen tussen de Liersesteenweg en de Waterstraat,
worden er een 60-tal woningen gepland. De
ene helft is bestemd voor huurwoningen, de
andere voor koopwoningen. De start van de
bouwwerken loopt evenwel vertraging op
omdat Ruimte & Erfgoed een volwaardige
ontsluiting naar de Liersesteenweg vraagt.
Deze toelating wordt echter geweigerd door
het Agentschap Wegen en Verkeer.
Het hele project wordt geleid door SWaL
(Sociaal Wonen arrondissement Leuven).
Interesse in een huur- of koopwoning? U
vindt de voorwaarden terug op de website
van SWaL (www.swleuven.be) of neem contact op met één van onze bestuursleden.

RENOVATIE
SANITAIR
STEKELBEES

Afgelopen trimester is het sanitair van de
kinderopvang Stekelbees gerenoveerd. De
bestaande sanitaire installatie voldeed niet
meer aan de hedendaagse behoeften en verplichtingen. Eén van de vereisten was een
afzonderlijke toiletruimte voor kinderen en
personeel. De werken zijn volledig in eigen
beheer gebeurd.
CD&V Begijnendijk-Betekom dankt de
technische dienst van de gemeente voor het
resultaat!

Sinds enige tijd kunnen kansarmen om de twee weken gratis groenten ophalen
zodat ze die geregeld kunnen eten, door er bv. een lekkere soep van te maken. Deze
groenten worden door de veiling van St-Katelijne-Waver verdeeld en ‘s morgens
vroeg opgehaald door een vrijwilliger. Hierbij een welgemeende dankjewel hiervoor!

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat er overal ter wereld, dus ook
in onze eigen gemeente, armoede heerst. Ooit zei iemand: vooraleer
armoede naar buiten treedt, zit het al zeer lang tussen de vier muren.
Men loopt er niet mee te koop. Het OCMW doet er alles aan om deze
mensen niet in de kou te laten staan.
Om kinderen te laten deelnemen aan het
culturele en sociale leven zijn er subsidies voorzien waardoor ouders worden
bijgestaan in de onkosten. Hierdoor treden de kinderen meer uit hun isolement,
wat zeer belangrijk is. Voor de 1ste maal
werd er een sinterklaasfeest georganiseerd waar een 40-tal kinderen en hun
ouders aan deelnamen. Voor de oudste
kinderen voorzag de sportdienst tal van
activiteiten.
Deze mensen worden begeleid door een
groepswerker waardoor het isolement
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wordt doorbroken en waarmee ze samen de problemen kunnen aanpakken.
Wekelijks komen ze samen.
Heb jij het moeilijk om rond te komen?
Moet jij ook je centjes heel goed beheren of moet je ook neen zeggen aan je
kinderen wegens geldgebrek? Aarzel
dan niet om contact op te nemen met
onze sociale dienst, ze helpen je graag
verder.

SOCIAL
SOCIAL is een OCMW-vereniging
waarbij verschillende OCMW’s
aangesloten zijn. De vereniging
zorgt ervoor dat bepaalde dienstverleningen degelijk worden
aangeboden, ook aan inwoners
van kleinere gemeenten. De kost
wordt door de OCMW’s naar verhouding gedragen.
Ons OCMW maakt gebruik van de juridische dienst, een arbeidstrajectbegeleider
(Sandra De Haes) en een groepswerker. De
dienst Gezinszorg wordt ook door SOCIAL
bijgestaan.

PODIUM

Vorig jaar kocht de gemeente een nieuw podium
aan. Dit podium is gemakkelijk verplaatsbaar en
inklapbaar. Voor meer info i.v.m. gebruik, voorwaarden e.d. kan u terecht bij de verantwoordelijke,
Alex Vissenaekens (cultuurdienst).

TUSSEN DEMER EN RAAM

NIEUWJAARSDRINK 2015: EEN
SUCCES!
Alle inwoners van onze gemeente werden
via een flyer uitgenodigd voor een gratis hapje-tapje in openlucht op 10 en/of 17 januari
2015, aangeboden door CD&V-Begijnendijk-Betekom. Velen kwamen langs, doelgericht of tussen de boodschappen door, maar
iedereen was positief verrast en er ontsproten interessante conversaties.
CD&V blijft voorstander van een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en die
betaald wordt door de politieke fracties;
niet uit de gemeentekas waardoor de
burger zijn eigen “feest” zou betalen.

BEZOEK RUSTHUIS EDELWEIS
Inwoners van onze gemeente die momenteel in een rusthuis verblijven, werden naar jaarlijkse gewoonte door onze
OCMW-raadsleden bezocht en verrast
met een passend nieuwjaarsgeschenk. Er
werden in totaal 76 senioren bezocht. We
wensen hen nog vele aangename dagen
toe in goed gezelschap!
GEZOCHT: HUISHOUDHULP
Elke inwoner van onze gemeente kan
beroep doen op huishoudhulp van het
OCMW. Deze hulpverlening kan gaan
van strijken, wassen, poetsen tot het bereiden van een maaltijd. De hulpverlening
wordt betaald met dienstencheques.
Hebt u interesse om mee te werken als
“huishoudhulp” of wenst u een huishoudhulp in te schakelen? Neem dan zeker contact op met het OCMW of met
onze mandatarissen.

Wenst u meer info? Neem dan contact op
met onze sociale dienst, zij kunnen u verder
helpen en doorverwijzen naar de bevoegde
personen.

KLUSJESMAN
NODIG?
De klusjesdienst van het OCMW
voert klusjes uit voor inwoners
van onze gemeente die niet meer
zelfredzaam zijn. Het gaat over
kleine werken zoals tuinonderhoud, kleine herstellingen, kleine
schilderwerken, enz.
Deze dienst richt zich vooral naar gepensioneerden, cliënten van de thuisdiensten
van het OCMW, mindervaliden, de laagste
inkomens. Bij de toekenning ervan wordt
steeds voorrang gegeven aan de meest hulpbehoevenden en personen met de laagste
inkomens.
Heb je nog een klusje in huis waarvan jij
denkt dat onze klusjesman dit kan uitvoeren? Neem dan contact op met ons OCMW
op 016 52 55 40.
Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen of
zit u ergens mee?
Contacteer onze mandatarissen, ze zijn één
en al oor!
René De Proost - 0479 72 50 25
Tom Van Esse - 0476 29 54 91
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Hebt u iets te melden? Hebt u een
klacht? Of hebt u vragen over een bepaalde zaak in de gemeente? U kan
steeds gebruik maken van het contactformulier van de gemeente op
www.begijnendijk.be/meldpunt.

AGENDA
Zaterdag 2 mei:
Rondleiding Crematorium Hofheide Nieuwrode
=> Info en inschrijvingen via onze website of
via: cdenvbegijnendijkbetekom@gmail.com
Zondag 10 mei:
Moederdagontbijt (inschrijven gewenst)
=> Zaal Verhaegen - Betekom

LEZERSBRIEVEN
Beste CD&V-ers,
In december las ik in jullie flyertje dat jullie open staan voor vragen en meningen. Omdat ik vind
dat politiek niet steeds negatief in het daglicht moet komen, wou ik bij deze iets kwijt. Mijn kinderen rijden al 3 jaar met de fiets naar school door de Gelegstraat. In de winter was het soms zeer
gevaarlijk door water (ijzel) over de weg. Deels werd het probleem al verholpen. Een afwateringsgoot werd netjes aangelegd over de straat. Ook werd een overhangende boom gekapt.
Toch, volgens mijn mening, kan er nog wel wat gedaan worden aan de “te smalle goot” die steeds
vol zit met bladeren zodat het regenwater nog steeds over de weg loopt. Misschien nog een 2de
afwateringsgoot?
Groeten VDB. G.

Aan CD&V,
Bij deze een kort bericht. Eindelijk “licht in de duisternis” van het doodlopend stukje van de
Raystraat. Na lang palaveren kwam Infrax dan toch een verlichtingspaal plaatsen. Dank voor
jullie tussenkomst!

Zondag 16 augustus:
Begijntjesroute + mosselfestijn
=> Parochiezaal Begijnendijk
Vrijdag 9 oktober:
Italiaanse eetdag “pasta à volonté”
=> Zaal Verhaegen - Betekom

IN CONTACT
BLIJVEN MET
ONZE AFDELING
Volg de activiteiten van onze afdeling op
onze website www.begijnendijk.cdenv.be
en stuur ons uw mening, opmerkingen
of vragen via info@begijnendijk.cdenv.
be. U kan ons ook op Facebook vinden.

Anoniem

Geachte mensen van CD&V Begijnendijk-Betekom,
Heel wat mensen van CD&V Aarschot, Begijnendijk-Betekom en Tielt-Winge werkten vorig
jaar gans de maand mei hard in het pop-up café “Hof van Oranje”. De opbrengst werd aan een
aantal projecten geschonken. CD&V Begijnendijk-Betekom steunde ons project, Brotherhood.
Elk jaar organiseren wij een gratis (indianen)kamp voor kansarme kinderen of kinderen uit een
gezin met een moeilijke thuissituatie. Hiervoor wordt heel wat sponsoring gezocht. Dit gaat van
brood, choco tot drank, …
Wij zijn dan ook zeer blij dat CD&V Begijnendijk-Betekom aan deze kinderen dacht waardoor
wij hen tijdens het kamp met iets extra kunnen verrassen en wat onze werking vergemakkelijkt.
Hartelijk dank en steeds welkom op ons kamp.
Reactie CD&V: Wij steunen met veel plezier de vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten voor de zwakkeren in onze gemeenschap. Wij komen in augustus zeker een
kijkje nemen op het kamp en volgen jullie op Facebook.

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 lokale contactpersoon:
Wendy De Cock (wendydecock@hotmail.be)
Donatienne Van Nieuwenhuyse (donatienne@telenet.be)
Fotografie: Bart Willems - Luc Coremans
Wendy De Cock
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Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/ lid-worden
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv

WWW.CDENV.BE
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