
BRUSSEL - “Bij zowel mensen die werken in de 
zorgsector als mensen die zorg nodig hebben, 
staat het water tot aan de lippen”, zegt sp.a- 
voorzitter John Crombez. Om die zorgcrisis 
op te lossen, pleit hij voor zorgzekerheid.

John Crombez ziet met lede ogen aan hoe zorg-
verleners op hun tandvlees zitten. “De werk-
druk is ontzettend hoog, maar toch blijven ze 
alles geven om hun mensen te helpen. Ze roe-
pen al maanden tevergeefs om extra personeel 
en middelen, maar die komen er maar niet. Dat 
kan zo niet blijven duren.”

Ook de mensen die zorg nodig hebben, krij-
gen vaak het deksel op de neus. “Als je je arm 
breekt, ga je naar spoed en krijg je binnen enke-
le uren een gips. Maar mensen met een beper-
king, een psychologisch probleem of jongeren 
in nood belanden vaak op een lange wachtlijst. 
Ook dat kan niet blijven duren.”

Daarom wil Crombez van zorg een afdwingbaar 
grondrecht maken zodat je gepaste zorg krijgt 
op het juiste moment. Dat moet een prioriteit 
worden. 
LEES MEER op pagina 4.fo
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Zorgzekerheid 
als antwoord 
op zorgcrisis
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Curieus daagt je uit om je buurt te dromen. Wij dagen jullie uit om ver-
beterplekjes in jouw omgeving aan te kaarten en vooral… zélf aan te 
pakken. Bezorg ons jouw of jullie verbeterplekje via onze website. Wij 
helpen je verder op weg. www.droomjebuurt.be

1
G I N G E L O M

Groen licht voor de sp.a goesting lijst
Lees meer op p.7.
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Meestal is de wil om te veranderen ingege-
ven door ontevredenheid, wanneer je niet 
content bent met wat je hebt of met wat 
in je omgeving gebeurt. Maar het gebeurt 
ook dat de wil om te veranderen louter in-
gegeven is door nieuwsgierigheid. Wie wil 
niet graag eens iets anders, al was het maar 
om de eentonigheid te doorbreken. Obama 
won de verkiezingen met één woord: chan-
ge. En korter bij ons kopieerde de N-VA 
– met succes – deze promostunt met ‘de 
kracht van de verandering’.

In het politieke landschap tekent die ‘ver-
andering’ zich af door een nieuwe genera-
tie die de ambitie koestert om doelmatiger 
te besturen dan haar voorgangers, wars 
van de traditionele ideologische gevechten. 
Ze zeggen buiten de klassieke politiek te 
staan, omdat veel kiezers zo wantrouwig 
tegen ‘de politiek’ aankijken. En op kleine, 
gemeentelijke schaal is die ideologie inder-
daad niet spelbepalend. En dus kiezen lijst-
trekkers die al decennialang minister zijn 
geweest dankzij een mandaat van de sp.a 
of mandatarissen die al jarenlang onder 
de VLD-familie oppositie voerden, om on-
der een minder ideologisch gekleurde vlag 
op te komen. Alsof de kiezer dat niet door 
heeft.

In Gingelom houdt de sp.a goesting ploeg 
met deze maatschappelijke evolutie reke-
ning, zonder onze herkomst en onze naam 
te verloochenen en met de vaste overtui-
ging om op eigen kracht en met een dui-
delijk profiel naar de kiezer te trekken. 
Overal brokkelen hiërarchische structuren 
af en wil men door de naam te veranderen 
duidelijk maken dat men ‘anders’ is gewor-
den. Zijn de banken na de zoveelste naams-
verandering betrouwbaarder geworden?

Jonge, ambitieuze individuën hopen op die 
manier sneller omhoog te schieten. Helaas 
doven de meesten ook sneller weer uit. Pa-
trick Janssens, gewezen burgemeester van 
Antwerpen, is hier een schoolvoorbeeld 
van. Terwijl we met zijn allen langer moe-
ten blijven werken, wordt de omlooptijd 
van bewindslieden juist korter. Een politiek 
ambt is dus nog zelden loopbaan vullend. 
Weinig opportunisten die hier rekening 
mee houden.

In Gingelom heeft ons team van sp.a goes-
ting in alle sereniteit en vriendschap voor 
vernieuwing en verjonging gezorgd. Maar 
de krijtlijnen van het gevoerde beleid blij-
ven dezelfde want wat goed is moet niet 
veranderen. Tenzij de nieuwgierigheid ons 
overmeestert.

Gui Abrahams
Voorzitter sp.a goesting Gingelom

EDITO
VERANDEREN UIT NIEUWSGIERIGHEID

DANKZIJ 3.676 HUISBEZOEKEN ZAL UW 
MENING TELLEN
 
Alvorens ons programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen op te stel-
len wilde het sp.a goesting team haar oor te luisteren leggen bij alle inwoners van 
Gingelom. Exact 3.676 huizen kregen eind maart, begin april een bezoekje van onze 
mandatarissen, telkens vergezeld van één of meerdere sympathisanten. Uiteindeli-
jk werden 2.224 adressen bereikt, omgerekend 60,5 % van de huizen waarvan de 
deuren effectief open gingen. Zo kregen we een duidelijk beeld van wat er bij onze 
mensen leeft en kunnen we gerust spreken over een representatief staal van onze 
inwoners. Participatie, transparantie en inspraak vormen immers een hoeksteen van 
ons beleid. Twee jaar geleden hielden wij onze ‘leefbaarheid babbels’ en nu dus onze 
huisbezoeken.

Wat kan er verbeterd worden, welke aandachtspunten kunnen nog meer aan bod komen? 
Waar droomt u van of waar moet het met Gingelom in de nabije toekomst naartoe? Dit 
en nog veel meer kwam aanbod tijdens onze ‘babbel aan de deur’.

Het resultaat is dat wij tal van frisse ideeën hebben opgedaan die zeker zullen opge-
nomen worden in ons verkiezingsprogramma! Om toch al een tipje van de sluier op te 
lichten, geef ik onderstaand enkele thema’s die in het oog springen.

Uiteraard waren er de vragen van elke dag (maar daarom niet minder belangrijk) over 
een verzakking van een stoep, een afvoerrooster die niet meer goed werkt, een boom die 
misschien wat meer kan gesnoeid worden of loslopende katten en hondenpoep die voor 
overlast zorgen.
Maar wat we het meeste hoorden was: ‘ze rijden hier te snel’!  De verkeersveiligheid is 
dus een thema dat opvallend veel inwoners zorgen baart. Mensen vragen écht dat er 
meer ‘gef litst’ wordt en ook foutparkeerders zorgen voor redelijk wat wrevel.

Een ander veel voorkomende bekommernis is dat vele mensen het landelijke karakter 
van onze gemeente graag willen bewaren. De rust, de kalmte en het groen worden ge-
waardeerd en dienen bewaakt te worden.

Een échte opsteker voor ons is echter dat bijna alle inwoners die ons verwelkomden, 
dit huisbezoek op prijs stelden, hun waardering uitspraken over het gevoerde beleid en 
het leuk, gezellig en fijn wonen vinden in Gingelom! Elders in dit blad kan je dezelfde 
vaststelling ook lezen, na een onaf hankelijk onderzoek bij meer dan 900 inwoners van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur. De mensen in Gingelom zijn content en als het van 
ons af hangt, willen we dat graag zo houden.
 
Patrick Lismont
Burgemeester
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MET VEEL GOESTING AAN DE START
Op 1 mei kwamen 286 sp.a leden samen in het cultuurhuis “Den Dries” om de lijst en het programma  voor de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen goed te keuren. Het werd een grandioos feest waarop het enthousiasme met de minuut toenam. De fotoreportage spreekt boekdelen.
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Als je als ouder te horen krijgt dat 
je kind met een beperking op een 
wachtlijst van jaren komt te staan, 
dan is dat om moedeloos van te 
worden. Kitir: “De procedures zijn 
onvoorstelbaar lang en je krijgt 
geen enkele zekerheid. sp.a wil dat 
omkeren: minder procedures en 
ivoren torens, meer mensen op het 
veld en 100% zorgzekerheid. Daar-
om willen we zorgzekerheid in de 
grondwet. Alleen zo wordt het een 
afdwingbaar recht dat gepaste zorg 
op het juiste moment garandeert.”

Kitir: “De verhalen van zorgverle-
ners zijn echt schrijnend. Mensen 
in de zorg zitten op hun tandvlees. 
De werkdruk is ontzettend hoog, 
maar toch blijven ze alles geven. 

Of het nu in een rusthuis, een zie-
kenhuis, of een jeugdinstelling is: 
de zorgsector roept al maanden om 
hulp.  Er is veel te weinig personeel 
en de middelen zijn zwaar ontoe-
reikend.” 

“Dat onze samenleving een zorgcri-
sis beleeft, bewijzen ook de cijfers”, 
zegt Kitir. “14.200 mensen met 
een beperking staan vandaag op 
een wachtlijst voor gepaste onder-
steuning en zorg. 3.200 onder hen 

ontvangen momenteel geen enkele 
zorg. Bovendien wordt de wacht-
lijst steeds langer.” Ook kinderen 
en jongeren met een beperking die 
dringend een persoonlijk assisten-
tiebudget nodig hebben, wachten. 
En blijven wachten. In 2016 alleen 
al stonden 6.289 kinderen en jon-
geren op een wachtlijst van bijna 
een jaar. 

Achter die cijfers schuilen stuk voor 
stuk persoonlijke drama’s. Al die 
mensen komen in de problemen 
doordat ze niet de steun krijgen die 
ze zo hard nodig hebben. Nochtans 
hebben de meesten al een ellenlan-
ge weg afgelegd om hun zorgnood 
of hun beperking te ‘bewijzen’. 
Dat systeem lijkt heel sterk op een 

loterij. De juiste zorg krijgen, mag 
voor sp.a geen kwestie van ‘geluk’ 
of ‘geld’ zijn. 

Kitir: “Mensen die zorg geven en zij 
die zorg nodig hebben, verdienen 
garanties. In onze sociale zekerheid 
vallen nog teveel mensen door de 
mazen van het net. Met die zorg-
zekerheid willen wij dat definitief 
voorkomen. Dat vergt uiteraard in-
vesteringen.” 

“Precies daarom heeft sp.a in fe-
bruari een Toekomstbegroting op-
gemaakt, waarin we ervoor kiezen 
om echt te investeren in zorg.”   
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Geef mensen
zorgzekerheid

“De juiste zorg mag 
geen kwestie van 
‘geluk’ of ‘geld’ zijn.” 
“Als je je arm breekt, ga je naar spoed en krijg je binnen enkele uren een gips. Maar men-

sen met een beperking, een psychologisch probleem of jongeren in nood belanden vaak 

op een lange wachtlijst.” Meryame Kitir, fractieleider in de Kamer en sp.a-voorzitter John 

Crombez winden er geen doekjes om: “We beleven vandaag een échte zorgcrisis. Wie zorgt, 

weet vaak niet waar te beginnen, omdat de middelen ontoereikend zijn. En wie zorg nodig 

heeft, wordt te vaak aan zijn lot overgelaten. Daarom wil sp.a van zorg een afdwingbaar 

grondrecht maken. Zodat je gepaste zorg krijgt op het juiste moment. No matter what.”

MERYAME KITIR

MEER INFO 
John Crombez
Voorzitter sp.a
john.crombez@s-p-a.be
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MEER INFO 
Meryame Kitir
Kamerlid sp.a
meryame.kitir@dekamer.be
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MENSEN MET EEN 
BEPERKING STAAN 

VANDAAG OP 
EEN WACHTLIJST 

VOOR GEPASTE 
ONDERSTEUNING 

EN ZORG
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DEMOGRAFIE
In Gingelom steeg het aantal inwoners vol-
gens het Vlaams gemiddelde. Eind 2017 stond 
de teller op 8.394. Hiervan verblijven er 3% 
met een vreemde nationaliteit, waarvan 1/3e 
Nederlanders.
 
WONEN EN WOONOMGEVING
91% van de inwoners zijn tevreden over hun 
woning en 82 % is tevreden over hun buurt. 
Maar wat sp.a goesting ook graag hoort is dat 
79% van de ondervraagden tevreden is over 
hun gemeente (en ook fier zijn) en dat 93% 
van de ondervraagden hier graag wonen. 
Slechts 9% is niet tevreden (Vlaams gemiddel-
de: 14%).
Gingelom telt 139 sociale huurwoningen, dat 
is 4,1% van de private huishoudens. Vlaande-
ren telt iets meer huurwoningen: 5,6 per 100 
huishoudens.
De bouwgrond kostte (eind 2014) €80,3 per 
m2, niet eens de helft van het Vlaams ge-
middelde (€159,6). De gemiddelde verkoop-
prijs van een woonhuis in Gingelom bedroeg 
€150.000, dat is lager dan het gemiddelde voor 
Vlaanderen (€228.480). 
 
MOBILITEIT
Gingelom scoort niet goed op het gebied van 
het openbaar vervoer. Bijna de helft van de 
bevolking vindt dat er onvoldoende aanbod is 
van openbaar vervoer. En dat klopt. Weet wel 
dat er bij De Lijn herhaaldelijk is onderhan-
deld en aangedrongen voor meer openbaar 
busvervoer, helaas met weinig resultaat. Eén 
derde van de bevolking vindt ook dat er nog 
onvoldoende fietspaden zijn maar die er zijn 
worden wel als “in goede staat” omschreven.
 
NATUUR, MILIEU EN ENERGIE
70% van de inwoners vindt dat er voldoende 
natuur- en groenvoorzieningen zijn in Ginge-
lom. 91% (een recordaantal) is tevreden over 
de huisvuilvoorzieningen. Ter vergelijking: in 
Sint-Truiden en Heers is dat 82%, en in Lan-
den 69%.
 
CULTUUR EN VRIJE TIJD
Maar één op drie van onze inwoners maakt 
gebruik van onze sportinfrastructuur. 25% 
van onze inwoners willen dat er meer cultu-
rele evenementen en geschikte plekken voor 
de jeugd moeten voorzien worden. Het aantal 
activiteiten voor ouderen worden dan wel als 
zeer positief gequoteerd. Onze bibliotheek telt 
iets meer dan 1.500 lezers, vergelijkbaar met 
het Vlaamse gemiddelde. 40% van de bevol-

Hoe tevreden zijn de inwoners van Gingelom over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden ze over de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn 
ze over de voorzieningen en over de dienstverlening, en over de interne organisatie van hun lokaal bestuur?
Het agentschap ‘Binnenlands Bestuur Vlaanderen’ ondernam eind vorig jaar een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwo-
ners in elke Vlaamse gemeente. In maart van dit jaar werden de resultaten in een gemeentemonitor weergegeven. In dit rapport ‘Gingelom in cij-
fers’ kan je – van een geheel onafhankelijk orgaan – lezen hoe uw gemeente door de 930 ondervraagde inwoners beoordeeld werd. Het sp.a goesting 
team vat – met enige fierheid – dit rapport voor jou samen. Wil je nog meer cijfers over je gemeente, dan kan je deze bekomen (en natrekken) door 
te surfen naar www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

GINGELOM IN CIJFERS: EEN RAPPORT VAN HET 
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

king wil meer shops en winkels. 3/4e vindt dat 
er voldoende cafés zijn maar onvoldoende uit-
gangsgelegenheden.
 
OVERHEID
Acht op tien van onze inwoners vindt dat ze 
voldoende geïnformeerd worden over de ge-
meentelijke activiteiten en de beslissingen 
die worden genomen. Hierin scoort Ginge-
lom markant beter dan het Vlaamse gemid-
delde en beter dan Landen (vier op de tien), 
Sint-Truiden en Heers (5 op de 10). 9 op 10 
inwoners spreken zich positief uit over de lo-
ketvoorzieningen. Amper 4% is niet content 
over de algemene dienstverlening. Zowel in-
zake betrokkenheid van de inwoners als met 
het omspringen met vragen van hen scoort 
Gingelom hoger dan het Vlaamse gemiddelde 
en dit in scherp contrast met het wantrouwen 
dat men in de Federale en Vlaamse overheid 
heeft (resp. 46% en 40%).
 
ARMOEDE
Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt in 
Gingelom op het niveau van het Vlaams Ge-
west (19.000 euro in 2015). Opvallend is wel 
het klein aantal gerechtigden op een leefloon 
1,2/1.000 inwoners in Gingelom, Landen en 
Sint-Truiden 5/1.000, Heers /1.000 en het 
Vlaams gewest 6/1.000 inwoners.
 
SAMENLEVEN
In 2016 telde Gingelom 136 diefstallen of 
16 per 1.000 inwoners. Het gemiddelde voor 
Vlaanderen ligt 50% hoger. Twee derde zegt 
dat ze veel contact hebben met andere buurt-
bewoners en 9 op 10 ervaren dit als aange-
naam mede omdat men zorg draagt voor el-
kaar. 7 op 10 van de ondervraagden vinden 
ook dat de verschillende culturen goed sa-
menleven. Slechts 3% voelt zich onveilig in 
hun buurt terwijl 10% het verkeersgedrag als 
agressief ervaart. Bijna de helft van de inwo-
ners vindt dat er te snel gereden wordt.
 
ONDERWIJS EN VORMING
Bijna alle inwoners vinden dat er een voldoen-
de aanbod is aan kleuter- en lager onderwijs 
en bijna evenveel ondervraagden zijn tevre-
den over de kwaliteit ervan.
 
ONDERNEMEN EN WERKEN
Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen in 
Gingelom is maar de helft van het Vlaamse 
gemiddelde terwijl de gemiddelde werkloos-
heidsgraad iets lager ligt (5,8 versus 7,8%).

 ZORG EN GEZONDHEID
Veruit de meeste ondervraagden (79%) vinden 
dat er voldoende kinderopvang is en zijn te-
vreden met de kwaliteit ervan. De tevreden-
heid over de gezondheids- en ouderenvoorzie-
ningen is minder groot, vergeleken met het 
Vlaamse gemiddelde (70 % versus 87 %).
 
SAMENGEVAT
Aan de inwoners te horen is Gingelom ‘the 
place to be’.
9 op 10 van de ondervraagden woont hier 
graag en 8 op 10 is tevreden over hun ge-
meente. Gingelom scoort hierdoor beter dan 
bijvoorbeeld Sint-Truiden (7 op 10) of Landen 
(7 op 10) om een paar van de ons omringende 
gemeenten te vernoemen.
Wel verwacht men meer openbaar vervoer en 
meer fietspaden. Een dikke pluim krijgt het 
beleid op het vlak van huisvuilvoorzieningen 
en groenbeheer. Opvallend is het beperkte ge-
bruik van de sportinfrastructuur (1 op 3) en 
van de bib.
Gingelom scoort markant beter dan het 
Vlaams gemiddelde inzake het informeren 
en het betrekken van de bevolking alsook de 
manier waarop gestelde vragen worden be-
handeld. Nog een opvallend cijfer: het aan-
tal leefloontrekkers is vijfmaal lager dan het 
Vlaams gemiddelde! Het socialistisch active-
ringsbeleid werkt dus.
De diefstallenplaag woekert ook in Gingelom, 
zij het minder agressief dan in Vlaanderen. 
Slecht 3% van onze bevolking voelt zich on-
veilig terwijl 1 op de 10 inwoners vindt dat er 
te snel gereden wordt.
Het aanbod van onderwijs, gezondheidszorg 
en bejaardenvoorzieningen wordt als toerei-
kend ervaren.

Patrick Lismont 
Burgemeester
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HET MEERPLEIN IN MONTENAKEN: 
EEN GROOT SUCCES!
Eind vorig jaar werd de sport- er recreatiesite ‘Het Meerplein’, achter 
de Sporthal in Montenaken, officieel ingehuldigd. De realiteit is dat dit 
echt een schot in de roos is.

Intussen werden de laatste aanpassingen uitgevoerd en is het terrein vol-
ledig gratis gebruiksklaar voor alle inwoners, jong of oud, voor sport en 
ontspanning.

Dagelijks wordt het terrein gebruikt door de jeugd of door een vader of 
grootvader met kind(eren) die een balletje komen trappen (voetbal) of wer-
pen (basketbal). De school maakt tijdens de schooluren optimaal gebruik 
van deze site en zijn daar laaiend enthousiast over. Regelmatig zijn meerde-
re lopers actief op de Finse piste.

Het kunstgrasterrein werd sedert 19 december 2017 tot 28 maart 2018 ge-
durende 56 uren gereserveerd en ook gebruikt voor jeugdtrainingen van de 
voetbalploegen.

Conclusie: ‘Het Meerplein’ heeft zeker zijn doel niet gemist en de investe-
ring is zeker de moeite waard gebleken om aan de inwoners, jong en ouder, 
de mogelijkheid te bieden zich te ontspannen in een sportieve sfeer.
Ook het parkeerprobleem in de Hannuitstraat zal worden opgelost, maar 
hiervoor zijn er nog onderhandelingen lopende met de ‘Wegen Limburg’ 
en de politie. Maar wees gerust, ook dit wordt binnen afzienbare tijd gere-
aliseerd.

Jan Wicheler
Schepen van Sport en Mobiliteit

ASIELCRISIS: TAAK VOLBRACHT!
Het is nu bijna 4 jaar geleden dat de asielcrisis in alle hevig-
heid woedde. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van 
miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. 
Massaal werden lokale opvanginitiatieven (LOI’s) uit de grond 
gestampt, en ook in Gingelom werd de voormalige rijkswacht-
kazerne in een snel tempo omgebouwd tot opvangplaats. Met 
FEDASIL werd een overeenkomst afgesloten voor 21 asielzoe-
kers, verdeeld over 4 woongelegenheden.
 
Al snel kwamen de eerste personen toe, en voor onze maatschap-
pelijk werkster werd het een zoektocht naar de meest ideale onder-
steuning voor deze vluchtelingen. Diverse persoonlijkheden met 
uiteenlopende problemen vragen een diverse aanpak en met trots 
en een dikke merci aan haar adres mag ik stellen dat onze mede-
werkster deze zware taak op een respectvolle, waardige en correcte 
manier tot een goed einde heeft gebracht.
 
Op 24 maart ll. keurde de federale regering een nieuw af bouwplan 
van opvangplaatsen goed. Daar de toestroom naar Gingelom sinds 
medio 2017 nog slechts 60% betrof en sinds 2018 zelfs beneden de 
50% gedaald is, heeft de OCMW-Raad in april beslist om het LOI, 
conform de geldende regelgeving, te sluiten.
 
Als kleine gemeente hebben we niet alleen onze maatschappelijke 
taak volbracht, maar hebben we mensen opnieuw kansen gegeven 
om een mooie toekomst uit te bouwen.
De professionele begeleiding van onze sociale dienst, de samen-
werking met de scholen, hulpverleners en vrijwilligers en de juiste 
ingesteldheid van de buurtbewoners hebben ervoor gezorgd dat 
elke asielzoeker met een warm gevoel en grote dankbaarheid te-
rugkijkt op zijn of haar verblijf in Borlo.
 
Enkele cijfers in een notendop:
57 personen opgevangen van 03/11/15 tot heden
Landen van herkomst :  Syrie ( 23 ) – Afghanistan ( 21) – Irak 
(9)- Iran (4)
Aantal kinderen: 33
Aantal mannen : 34
Aantal vrouwen: 23
Bewoners van LOI Borlo verhuisden naar: Koksijde/Kortenaken/
Heers/Bilzen/Diepenbeek/Hasselt/Antwerpen/Harelbeke /Borgloon/
Zoersel
 
Annick Princen
OCMW-voorzitter

VIVA RITA 
Met 30 waren ze, de VIVA-vrouwen van Gingelom, om lekkere 
snoeptaarten te maken. Niets bleef ter plaatse liggen.   
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BLIJVEN (LAND)BOUWEN 
2017 was andermaal een jaar waarin landbouw brandend ac-
tueel was. Een zeer geslaagd bietenseizoen met een enorme 
suikerproductie werd teniet gedaan door een historisch lage 
bietenprijs. Dit in combinatie met de late vorst in april en de 
lange droogte in juni en 2017 werd weer een waar rampjaar. 
Op de Gingelomse gronden wordt het verlies geraamd op ca. 
5.450.000 euro. Naast het fruit was er ook in het vlas, de aard-
appelen en sommigen groentensoorten schade. Als getroffen 
gemeente is het onze plicht om zoveel mogelijk gegevens te 
verzamelen om vervolgens de percelen te bezoeken met een 
gemeentelijke schattingscommissie. Nadat de gegevens wer-
den overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij 
kan de schade hopelijk toch enigszins vergoed worden.

Als gemeente hebben we ook het dossier ‘agrarisch bedrijventerrein’ ter harte genomen. Een werkgroep bestaande uit alle politieke 
fracties, samen met de voornaamste landbouworganisaties, heeft dit dossier in een serene sfeer aangepakt. Om de noden vanuit de land-
bouwsector te kennen en na te gaan of een agrarisch bedrijventerrein de oplossing is binnen Gingelom, werd er in het najaar van 2017 
een bevraging naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsbehoeftes georganiseerd bij de Gingelomse landbouwers. Uit deze resultaten 
bleek er weinig vraag te zijn naar een agrarisch bedrijventerrein. Slechts één bedrijf gaf aan, onder bepaalde randvoorwaarden, de vesti-
ging op een agrarisch bedrijventerrein te overwegen. De meeste bedrijven met uitbreidingsplannen hebben mogelijkheden bij de eigen 
bedrijfszetel of op een andere locatie in eigendom. Er werd dan ook beslist om voorlopig dit project niet op te starten.

Met dit soort werkgroepen wilde ik op een transparante manier alle belanghebbenden, dus ook de oppositie, betrekken bij ons beleid. 
Jammer genoeg blonk Open VLD uit door afwezigheid en was er ook slechts één afgevaardigde van N-VA. 

Dat samenwerken loont bewijst de ‘avond van de land- en tuinbouwer’. Afgelopen jaar mochten we maar liefst 85 deelnemers verwelko-
men op dit netwerkmoment dat er komt door een samenwerking van de landbouwraad, de landbouwcommissie en de Landelijke Gilden. 
Dit is de manier waarop ik, samen met alle anderen in Gingelom, wens te blijven (land)bouwen.
 
Geert Moyaers
Schepen van landbouw

JONGE GEZINNEN HEBBEN RECHT OP EEN EIGEN HUIS 
Als schepen van ruimtelijke ordening ben ik al meerdere keren op de proef gesteld met vragen en opmerkingen over het dossier ‘Dorpskouter’, het ontslui-
tingsdossier van het centrum in Gingelom. Daarom nam ik het initiatief om in de gemeenteraad van maart een toelichting en een stand van zaken hierover 
te geven. Dat ik, samen met mijn collega’s, in deze materie een duidelijke visie heb, is wel gebleken. Helaas zijn de omstandigheden niet altijd in ons voor-
deel geweest. Maar niettemin kijk ik met een sterk vertrouwen naar de toekomst. Dit project zal en moet er komen.

Er is veel geïnvesteerd maar het terugverdieneffect zal ook in verhouding zijn, en niet enkel door de verkoop van de gronden. Een nog belangrijkere factor 
voor de gemeente zijn de inkomsten die door de nieuwe inwoners zullen afgedragen worden. Die nieuwe mensen brengen niet alleen een boost mee voor 
de lokale economie, ook betalen zij, zoals elke inwoner trouwens, belastingen. Die belastingen, voor de 35 nieuwe woongelegenheden in fase 1 van de 
dorpskouter, worden geraamd op € 43540 euro per jaar. Toch een aanzienlijk bedrag dat enkel nog zal toenemen in de toekomst.

Een andere kritiek slaat op het aantal sociale koopwoningen. Vaak wordt het woordje ‘koop’ met opzet vergeten door de oppositie. Sociale koopwoningen 
worden aangeboden door sociale huisvestigingsmaatschappijen en in Gingelom is dat de ‘Kleine Landeigendom’. De personen die deze woningen kopen 
kunnen genieten van een verlaagd Btw-tarief, verlaagde registratierechten,… Deze maatschappijen zijn er om jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen, 
kortom degenen die van thuis uit geen rugzak vol centen meegekregen hebben, een kans te bieden om een volwaardige woning te verwerven. Een woning 
die voldoet aan alle kwalitatieve normen die 
in 2018 gelden en die voor deze mensen nog 
net betaalbaar is.

Welnu, laat het voor iedereen duidelijk zijn: 
deze jonge gezinnen en deze mensen die wil-
len vooruitgaan in hun leven, ook al moeten 
ze het zonder hulp van hun ouders stellen, 
deze mensen zien we graag komen en wil-
len we dus via dit project een kans geven 
om een eigen huis te verwerven. Dit bestuur 
heeft niet de goesting om enkel de kinderen 
waarvan de ouders kunnen mee financieren, 
te huisvesten. Wij willen het potentieel dat 
Gingelom heeft ten volle beschikbaar stellen 
voor iedereen die er zin voor heeft.

Geert Moyaers
Schepen ruimtelijke ordening
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SAMEN STERK IN DE STRIJD 
TEGEN ZWERFVUIL!
Met vuilniszakken en prikstokken in de aanslag trokken 425 vrijwilligers 
eind april naar straten en pleintjes om zwerfvuil op te rapen. 200 km 
gemeentelijke wegen werden bevrijd van zwerfvuil door de scholen en lo-
kale verenigingen. Met deze jaarlijkse actie willen we niet alleen een len-
teschoonmaak houden maar vooral sensibiliseren rond de problematiek 
van zwerfvuil en sluikstorten. In oktober 2016 heb ik het zwerfvuilpeter/
meterschap opgericht en intussen ruimen al 66 enthousiaste vrijwilligers 
regelmatig én onbezoldigd hun buurt op!

Samen met nog meer dan 200 andere gemeenten, verenigingen, milieuorganisaties,... heeft ook Gingelom de toetreding tot de statiegeldalliantie 
ondertekend. Hopelijk maakt de regering eindelijk werk van de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen.
Ook onze sp.a goesting ploeg neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Onze zwerfvuilmeters en –peters, gewapend met prikstok en kar, gaan voor 
hetzelfde doel:  een propere gemeente zonder flesjes, plastic zakjes, blikjes, sigarettenpeuken, etc.
 
Ingrid Scheepers
Schepen van leefmilieu

BELASTINGSERVICE
GRATIS

Wij vullen gratis uw belastingbrief in en berekenen welke belasting u over het inkomen van 2017 moet betalen.

• MONTENAKEN
Zaterdag 26/5 en 9/6 van 9u00 tot 12u00
Buurthuis De Winning, Hannuitstraat 8, 3890 Montenaken

• JEUK
Donderdag 31/5 en 7/6 van 17u00 tot 20u00
Zaterdag 16/6 van 14u00 tot 17u00
Café De Lustige Zangers, Albert Moyaertsstraat 2A, 3890 Jeuk

• GINGELOM
Maandag 11 juni vanaf 20u30
Lokaal De Voorzorg, Steenweg 218, 3890 Gingelom

• BORLO/MIELEN
Maandag 11 juni vanaf 20u30
Café Bascule, Borgwormsesteenweg 23, 3891 Mielen

“IN GINGELOM WORDT TE SNEL GEREDEN”
De huisbezoeken die we in april/mei in gans Gingelom verrichtten hebben ons duidelijk gemaakt dat 
onze inwoners ‘overdreven snelheid’ als zeer hinderlijk ervaren. De maatregelen die we in uitvoering 
van ons mobiliteitsplan (goedgekeurd op de gemeenteraad van 2013) lanceerden, moeten we dus gaan 
bijsturen.

Toen voorzagen we als een belangrijke verkeersvertragende ingreep, het installeren van bloembakken in 
een aantal straten die werden opgenomen in het mobiliteitsplan. Deze ingrepen werden intussen uitge-
voerd en de bloembakken werden op een wettelijk voorgeschreven manier geplaatst met een tussenruimte 
van 12 meter. Uiteraard heeft de politie ons in de uitvoering hierbij geadviseerd. De vaste constructies in de 
Albert Moyaertsstraat en de Paul Snyersstraat/Kortijsstraat moeten nog worden uitgevoerd.

Natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat vele inwoners vinden dat er in hun straat of wijk veel te snel 
gereden wordt. Een pasklare oplossing is hier echter niet voor de hand liggend en kan ook niet zomaar wor-
den ingevoerd. Ook wij willen niet dat wie dan ook slachtoffer wordt van een snelheidsmaniak, laat staan 
dat er morgen een kind wordt aangereden aan de schoolpoort, in een wijk of ergens anders in Gingelom. 
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel!

En dus moeten we een tandje bijsteken. Gezien de grote vraag voor een aanpak van het snelheidsprobleem 
is een eerste stap de meest directe ingreep, namelijk ‘flitsen’.

Niet iedereen zal het hiermee eens zijn, maar aangezien dit een prioritair probleem blijkt te zijn moeten wij hier oor naar hebben en dan ook 
onze verantwoordelijkheid nemen. Politiek is nu eenmaal luisteren naar de inwoners en oplossingen bieden voor de aangebrachte problemen. 
Als iedereen zich aan de verkeersregels zou houden zou deze discussie zich niet voordoen, maar een mensenleven is nu eenmaal meer waard dan 
roekeloos rijgedrag.
 
Jan Wicheler
Schepen van mobiliteit


