
Vanaf het moment dat Theo burge-
meester werd in 2006 is hij in Brussel 
bij diverse ministers, bij de top van de 
NMBS-INFRABEL, bij parlementsleden… 
een ware kruistocht begonnen om er voor 
te zorgen dat er in Hamont opnieuw een 
trein zou stoppen.

Velen geloofden niet dat het hem zou 
lukken maar Theo bleef voor zijn project 

gaan en ondertussen weten ze in Brussel 
maar al te duidelijk dat het hem menens 
was en dat hij zou blijven vechten tot hij 
resultaat zou boeken.

Theo Schuurmans kennende is de hui-
dige verwezenlijking een eerste tussen-
stap want hij ijvert er eveneens al jaren 
voor om de trein te laten doorrijden tot 
Weert. Theo zal ook voor dit dossier er 

zijn schouders blijven onderzetten.
We mogen terecht fier zijn op de niet 

aflatende inzet van onze burgemeester 
om de trein eindelijk terug tot in Hamont 
te laten rijden! 

Theo Schuurmans heeft Hamont-
Achel alvast op het goede spoor gekre-
gen!
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CD&V zet Hamont-Achel  
op het goede spoor!

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

Theo Schuurmans met 
CD&V leden schepencollege 
(vlnr: Serge vander Linden, 
Theo Schuurmans, Guy 
Joosten, Daisy Winters, Ben 
Schuurmans, Willy Mertens)
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Met de aankoop van 25,60 are extra speel-
ruimte krijgt het Stadspark de kans om uit 
te groeien tot een nog groter park waar de 
functies van vandaag met jeugdhuis, ten-
nishal en tennisterreinen, voetbalterreintje, 
skateterrein, de speeltuin en straks het Huis 
van Het Kind elkaar versterken. 

Eind 2016 krijgen de kinderen en jonge-
ren van Hamont-Achel en hun ouders een 
nieuwe thuis in ons Stadje. Een plek waar 
verzorgen, opvoeden en spelen centraal 
staan. Waar kinderen en ouders elkaar kun-

nen ontmoeten in de best mogelijke omstan-
digheden. In een modern en veilig gebouw in 
het vernieuwd en vergroot Stadspark.

Het Stadspark wordt een plek waar kinderen 
naar hartenlust kunnen spelen en ouders 
elkaar kunnen ontmoeten. Waar gewerkt, 
gewandeld, gesport en gepraat kan worden. 
Kortom, waar kinderen en hun ouders en 
alle Hamont-Achelaars rust kunnen vinden 
én tegelijk hun energie kwijt kunnen. Een 
plek om te ademen. 

Stadspark Hamont wordt  
weer een stukje groter!

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Schepen van kinderopvang 
en IBO Ben Schuurmans met 
kandidaat voor het Vlaamse 
Parlement Mieke Van Hout
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Een leefbare woonomgeving is ondenkbaar 
zonder veilige, goed onderhouden wegen. 
CD&V investeert daar consequent in, en 
fietsers en voetgangers krijgen voorrang. 
Aan het Michielshof, de Budelpoort en de 
Stationsstraat werden de voetpaden (her)
aangelegd. 

Langs de oude spoorbedding Neerpelt-Val-
kenswaard investeerde men in een actieve 
verlichting, die aan springt als er een fiet-
ser aankomt. Dat project is uniek in Vlaan-
deren! Het fietspad richting Neerpelt op 
de Hees werd eveneens voorzien van ver-
lichting. Het fietspad in de Bosstraat wordt 
vanaf 2015 volledig vernieuwd en dit dank zij 
een belangrijke financiële tussenkomst van 
minister Hilde Crevits. 

Veilig fietsen en 
wandelen

In het cultuurbeleid is er de laatste jaren een opmerkelijke vooruit-
gang geboekt. Een rijker cultuuraanbod geeft de gemeente meer pit 
en stoomt ze klaar voor de toekomst. We moderniseerden gebou-
wen, trokken toelages op, verbeterden het gemeentelijk cultuuraan-
bod en bouwden een dynamische dienst vrije tijd uit. Het resultaat 
overtrof onze stoutste verwachtingen. Verenigingen en organisaties 
maken gretig gebruik van de Posthoorn, het Michielshof en cinema 
de Walburg. Voor een democratische huurprijs kunnen ze beschik-
ken over technische voorzieningen van topniveau. Door hun gretig-
heid groeide het cultuuraanbod: u kunt genieten van film, popmu-
ziek, standupcomedy, theater, kindervoorstellingen, enz.

De komende jaren willen we de programmering nog meer toespit-
sen op doelgroepen zoals jongeren en senioren. 

Verenigingen kunnen op onze steun blijven rekenen en vrijwilligers 
blijven we steeds waarderen voor hun inzet.

Blijvend investeren 
in cultuur

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Schepen van openbare werken Willy Mertens met kandidaat voor het Vlaamse 
Parlement Mieke Van Hout

Schepen van cultuur Guy 
Joosten met kandidaat voor 
het Vlaamse Parlement 
Mieke Van Hout



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER HAMONT-ACHEL

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Door een goede samenwerking tussen 
Brussel en de burgemeester van Hamont-
Achel rijdt er nu opnieuw een trein naar 
Hamont.

Dankzij minister Crevits en CD&V Hamont-
Achel kan men veilig fietsen en wandelen 
in de stad.

In het cultuurbeleid is er de laatste jaren 
een opmerkelijke vooruitgang geboekt. Een 
rijker cultuuraanbod geeft de gemeente 
meer pit en stoomt ze klaar voor de toe-
komst.
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