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CD&V vaart opnieuw eigen koers
In de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen besliste het
bestuur van CD&V dat de partij zou
toetreden tot Samen.be. Om onder
één koepel samen te werken met
enkele oppositiepartijen en zo sterker
te staan bij de verkiezingen was op dat
moment een puik idee. In de voorbije
periode heeft CD&V goed samengewerkt met haar collega’s binnen
Samen.be maar voor de partijleden
leek toch het moment aangebroken
om opnieuw een autonome koers te
gaan varen.
Enige tijd geleden werd op het partijbestuur dan ook beslist om niet langer
deel uit te maken van Samen.be maar
terug als unieke partij verder te werken. CD&V Begijnendijk-Betekom is
de lokale verankering van een groter
nationaal verhaal en dat vraagt om een
eigen, onafhankelijke opstelling en
werking.
Wij wensen te benadrukken dat we
nog opperbest opschieten met onze
collega’s van Samen.be en dat wij in
de gemeenteraad en OCMW-raad nog
steeds zetelen binnen deze fractie. De
gemaakte engagementen naar onze
partners willen en zullen wij voor de
volle honderd percent nakomen tot het
einde van deze bestuursperiode. Maar
ondertussen wensen wij wel verder te
bouwen aan een sterke CD&V-groep
in Begijnendijk-Betekom die zich als
dusdanig ook zal presenteren aan de
bevolking bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
René De Proost
Voorzitter CD&V
Begijnendijk-Betekom
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partijleden leek toch het moment aangebroken om opnieuw een autonome
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Horeca betekom drooggelegd
Er was een tijd dat in Begijnendijk en Betekom de verenigingen en de
horeca zorgden voor de ‘animatie’ in het dorp. Sinds meerdere jaren
trekken de beide gemeentelijke feestcomités alles naar zich toe en worden
zowat alle activiteiten in onze gemeente enkel en alleen door hen georganiseerd en is hun wil wet. De grote dupe hiervan is de locale horeca die met
lede ogen moet aanzien hoe hun klanten enkel nog in de biertent van de
feestcomités terecht kunnen.

Toen men enkele jaren geleden in Betekom het stukje Aarschotsesteenweg
aan het dorpsplein ging hermaken
verhuisde de kermis naar de parking
van de sporthal. De horeca in het centrum kon fluiten naar de centen van de
kermisbezoekers. Het drankstandje
van het Betercomité deed gouden
zaken. ‘Dit is een éénmalige gebeurtenis’ klonk het toen uit de mond van
de Burgemeester. De kermis zou
daarna terugkeren naar de plaats waar
de kermis ook thuis hoort : pal in het
centrum van de gemeente, tussen de
handelszaken.
En kijk, plots trekt men weer de grote
Betekomse kermis weg uit het dorpsleven. Wat bezielt het Schepencollege
om de kermis uit de dorpskern weg te
halen? Ons antwoord : eigenbelang
van het Betercomité. Hoe anders te
verklaren dat de muzikale optredens
plaatsvonden ver weg van de cafés in
het centrum en met enkel hun biertentje in de buurt?
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Tijdens de opening van de kermis is
de Pastoor Pitetlaan afgesloten. Als
de kermis niet open is, geldt er éénrichtingsverkeer. Beste bestuurleden,
de Pitetlaan is geen pittoresk laantje
met boompjes maar een belangrijke
verbindingsweg die heel wat verkeer
heeft te verwerken. Die sluit je niet
zomaar af zonder elders problemen te
creëren.
CD&V zit in de oppositie en bijgevolg
zijn onze opmerkingen van generlei
waarde voor MGB. Maar wij zeggen
nu klaar en duidelijk aan de bevolking
“voor CD&V moét de kermis terug
verhuizen naar het dorpsplein”. Is het
ook niet de hoogste tijd dat de horeca
een stem krijgt in de feestcomités en
mee kan beslissen over de organisatie
van de kermissen?.
Begijnendijk-Betekom is een feestvierende gemeente maar willen de
organisatoren de inwoners die via hun
belastingen mee betalen voor de feestelijkheden ook mee laten profiteren

van de opbrengsten aub?
MGB lanceerde recent het wilde plan
om de dorpskern van Betekom te gaan
vernieuwen. Daarin werd al gesteld
dat het nieuwe centrum zal worden
uitgebouwd langs de Pastoor Pitetlaan. Het verhuizen van de kermis
is blijkbaar al een voorbode van hoe
men het huidige centrum zal laten
doodbloeden. Voor cd&v staat het
buiten kijf dat, als er al iets van een
‘dorpskernvernieuwing’ komt (want
de vernieuwing van het centrum van
Begijnendijk is na vele jaren nog
altijd niet meer dan een pak holle
woorden en peperdure plannen gebleken), het centrum van Betekom blijft
waar het nu is en dat er moet worden
voorzien dat de kermis kan worden
opgesteld op het dorpsplein. En enkel
daar!
René De Proost
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CD&V hekelt

		

kortzichtig (bouw)beleid

CD&V Begijnendijk-Betekom ergert zich aan het gestuntel van de MGBmeerderheidsfractie in enkele bouwdossiers. Vroegere aanbevelingen van
de cd&v-fractie werden weggewimpeld door het MGB-bestuur. Vandaag
betaalt men hiervoor cash de rekening. We leggen ons oor even te luisteren
bij de CD&V-raadsleden.
Toen MGB besliste het statige schoolhuis aan de Kleinesteenweg af te
breken werd slechts een deel van de
vrijgekomen ruimte toegewezen aan
het OCMW voor het oprichten van
nieuwe kantoren. De toenmalige
CD&V-raadsleden hadden er nochtans
op aangedrongen om met het oog op
toekomstige noden het ganse perceel
aan het OCMW te laten. Vandaag is
het zover. Om het stijgende personeelsbestand te huisvesten kan het
OCMW niet meer uitbreiden. Achter de gebouwen werden dan maar
enkele huurcontainers gezet die dienst
doen als refter en extra bureelruimte.
“Deze weinig elegante noodoplossing
kost zo’n € 260 per maand en biedt
geen perspectief op een degelijke
oplossing op langere termijn”, vindt
CD&V-raadslid René De Proost.

Enkele maanden geleden besliste het
gemeentebestuur om enkele garages
aan het gemeentehuis om te bouwen
tot nieuwe kantoorruimte. Kostprijs
: meer dan € 200.000. Ook hier
ergert CD&V zich aan de kortzichtige
bouwpolitiek van MGB. CD&Vraadslid Magda Van Goolen herinnert zich dat toen de achterbouw van
het gemeentehuis werd opgetrokken
CD&V voorstelde om een constructie
te voorzien die toe zou laten om in
een latere fase er een verdieping op te
bouwen. “Deze suggestie werd weggewimpeld door het schepencollege”
vervolgt Magda, “en de oplossing van
MGB maakt dat de dienstvoertuigen
niet meer in een garage worden gestald en dat er enorme kosten dienden
te worden gemaakt om minimale extra
kantoorruimte bij te creëren”.

Zal het veelbesproken masterplan een
oplossing bieden? CD&V gemeenteraadslid Tom Van Esse vreest van niet.
Het is nog altijd wachten op concrete
voorstellen vanwege het schepencollege. Bovendien zal de uitvoering ervan nog enkele jaren vergen. En over
de financiering ervan heerst ook nog
geen duidelijkheid. Tom Van Esse
is dan ook weinig hoopvol gestemd :
“Gedurende enkele jaren zal men zich
dus moeten behelpen met containers
en andere tussenoplossingen die
helaas heel wat
belastingsgeld
opsouperen”.

Marcel De Roover
secretaris CD&V

Begijntjesroute
De editie 2010 van de Begijntjesroute
zal geboekstaafd worden als “super
nat”. De fietsers die er op 15 augustus
vroeg bij waren konden nog genieten van een droge fietstocht die hen
via Rotselaar, Werchter en Wijgmaal
terug naar Betekom leidde. Vele
deelnemers waren aangenaam verrast
door de mooie landelijke omgeving
waardoor de dit jaar uitgestippelde
route hen bracht en die zij nu pas
ontdekten.
Vanaf de middag werden de wolken
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steeds dreigender. Toen de hemelsluizen opengingen vielen het water met
bakken uit de lucht en arriveerden de
sportievelingen doornat aan de finish.
Gelukkig konden ze zich nadien tegoed doen aan een portie mosselen of
pannenkoeken. Want de Begijntjesroute is uiteraard pas volledig gereden
als ook de innerlijke mens zijn deel
heeft gehad.
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Eerste jong CD&V gocart-race
Onder een stralende zomerzon vond op zaterdag 17 juli de eerste gocartrace van JONG CD&V plaats. Gedurende vijf uren dienden de deelnemende teams zo veel mogelijk rondjes af te leggen op een parcours dat hen
via de Pastorijstraat en het pad langs de Werchtersesteenweg terugbracht
in de Sint-Laurentiusstraat en aan het kerkplein.

Om 13 uur werden de kwalificatierondes afgewerkt die de posities op
de startgrid bepaalden. Om 14 uur
werd het startschot gegeven. Het
team ‘Veritas’ begon de wedstrijd op
een zelf in elkaar geknutseld vehikel.
Ze wonnen er de originaliteitprijs
mee maar kampten duidelijk met een
technische achterstand tegenover de
teams die verkozen hadden om de
ter beschikking gestelde gocarts te
gebruiken.
Om er geen zuivere race voor krachtpatsers van te maken dienden de
teams om het uur enkele kwisvragen
op te lossen. Deze konden hen bonusrondes opleveren en beïnvloedden dus
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mee de rangschikking. De test bij de
stand van de Responsible Young Drivers over het verkeersreglement bleek
helaas de ronde met de minst goede
resultaten te zijn…
Het laatste uur werd ingegaan met
Jeugdhuis Den Borduur uit Baal op
slechts één ronde achterstand van
de sportieve jongens van cafetaria
De Tumkens. In een bloedstollende
finale strandde Den Borduur op 8
luttele seconden van hun opponenten.
De overwinning in de eerste editie
van de Gocart-race werd weggekaapt
door De Tumkens. Het leverde hen
naast eeuwige roem, de zegepalm en
een medaille ook een eetbon op van

150 euro. De Top-vijf werd aangevuld door Den Borduur, Forza Lierse,
Veritas en Bruised.
Na de inspanning volgde nog twee
rondjes ontspanning met optredens
van de Heistse groepen Imke Inteam
en Bruised. Om 23 uur trok Jong
CD&V, moe maar voldaan, de stekker er letterlijk uit met de brandende
ambitie in 2011 een tweede editie van
deze gocart-race te organiseren.
Medewerkers, rijders, helpende
handen, bezoekers, , sponsors, … van
harte bedankt voor jullie deel in dit
spektakel.
Het Jong CD&V-team Begijnendijk-Betekom

http://begijnendijk.cdenv.be/
de site van onze cd&v-afdeling
http://home.scarlet.be/waterloo/waterloo/
cd&v-lid Louis Wauters verzamelt heel
wat interessante informatie voor u
http://wouterindemans.blogspot.com/
overpeinzingen van cd&v-jongere
en student Wouter Indemans
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