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“Al meer dan 10 jaar leg ik de brug tussen  
het provinciebestuur en Landen”

“CD&V Landen staat ook in 2018 ten dienste van alle inwoners.”

De provincie, elke dag dichtbij.
Zorgen voor al onze inwoners

MEER WETEN?

LORE 
FOURIE
Gemeenteraadslid Landen

vzw Bindkracht werd ge-
steund met €50.000 om 
nieuwe opvangvormen uit te 
bouwen voor kinderen met een 
beperking.
Minister Vandeurzen kwam hen 
aanmoedigen.

Het OCMW opende een dagver-
zorgingscentrum ‘t Binnenhof in 
WZC Oleyck. Met €65.000 en een 
busje voor het vervoer €10.000 
kunnen we de vereenzaming 
tegengaan.

De pastorie Neerwinden werd 
verbouwd met plattelandsmid-
delen, €120.000. Stekelbees ver-
zorgt er de buitenschoolse  
opvang. IBO Landen vangt 1200 
kinderen op met 28 begeleiders.



Kasteelhoeve in 
Wange wint de  
Green Key Award 
voor toerisme.
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De provincie, uw streekmotor
WaterStraffe Streek Gemeente

Nieuwe fietskaart  
beschikbaar vanaf nu!
De verbinding met Wallonië 
nu ook op knooppuntennet-
werk.

Wonen

575 inwoners ontvangen  
samen €250.000 om hun  
woning aan te passen met 
een traplift, badkamer ver-
nieuwen of trapjes weg te 
werken. Ook voor isolatie en 
superisolerende beglazing 
werden subsidies gegeven 
door de provincie. 
Wil jij daar ook van genieten? 
Kijk op:  
www.vlaamsbrabant.be/wonenGratis app via de  

App Store of Play Store

Met plattelandsmiddelen van Leader Hageland + €85.000 werd de muur 
en het belevingscentrum Rufferdingen gerenoveerd.
recreatiegebied De Beemden kreeg een creatieve invulling. €24.000

Met middelen uit het Fietsfonds 
€670.000  werd een fietspad aan-
gelegd langs de Kruisboomstraat, 
van station naar Pepijnstraat. Jon-
ker Janlaan, Overwindenstraat en 
de spoorwegroute.

In de winter komen 
wandelaars de kerst-
stallentocht doen in de 
kerken van Waasmont, 
Walsbets en Wezeren.

Om modderstromen tegen te gaan leggen 
we dammen en poelen aan. Erosiebestrij-

ding €50.000 met de Watering van  
Sint-Truiden.

Beter Wonen aan de Gete helpt je met vragen over 
huisvesting. 
De Klimaatmobiel komt ook bij u langs om te helpen met 
isolatievragen.

Dr.Mobi helpt onze 
jongeren veilig naar 
school. €18.000

Het Loket Onderhoud Buitengebied 
werd geopend door het regionaal 
landschap Zuid-Hageland. ECO² 
kocht een hagendorser aan voor 
groot onderhoud.

Station Racour genomineerd 
voor de eerste toerisme 
Award van Vlaams-Brabant.

De bloesemwekends 
brachten weer veel 
tevreden bezoekers 
naar Landen in 2018. 
Het bloesemkunst-
werk MIMESIS van 
Wilfried de Cock 
wacht op 
fietsers die langsko-
men bij de 
kapel ‘t Eikske

De provincie onderhoudt 27km waterlopen 
in Landen en heeft 2 bufferbekkens aange-
legd om overstromingen op te vangen.

Verenigingen, onderne-
mers en de gemeente 

Landen zijn bereikbaar via 
de Hageland App.


