
Tijdens het jaarlijkse Feest aan de 
Molen kunnen we al proeven van wat 
Landen te bieden heeft. Er kan nog 
meer gebeuren. 

Zo wil CD&V Landen in de toekomst graag een 
streekmarkt  op geregelde tijdstippen 
organiseren. De bedoeling is dat de teler of 
landbouwer rechtstreeks verkoopt aan de 
eindgebruiker. Op die manier kan de 
producent of handelaar zijn prijs, de 
productiemethode en het aanbod zelf 
bepalen.

Bovendien wordt zo de lokale economie 

gesteund. Als koper krijg je in ruil verse en 
kwaliteitsvolle producten recht van bij de 
landbouwer of teler.

Zonder veel voedselkilometers of 
verpakkingsafval! Prijs- kwaliteit staat 
centraal en het is ook nog eens duurzaam. 
Als CD&V streven we eveneens naar een 
samenwerking tussen lokale 
voedingsproducenten en eventueel lokale 
koks of traiteurs op deze streekmarkt. Zo 
kunnen inwoners elkaar ontmoeten bij een 
hapje-tapje en een babbeltje slaan en allerlei 
gezonde voeding mee naar huis nemen.

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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jenny Baerts
(info@cdev.landen.be)

Volg ons op Facebook:
fb.com/landen.cdenv

in LANDEN
Landen.cdenv.be
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Landen, 
op de weg vooruit
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Landen, deelgemeenten 
inbegrepen, moet zo goed 
mogelijk vertegenwoordigd 
worden komende jaren.

De huidige gemeenteraads- en OCMW- 
raadsleden samen met het bestuur 
worden versterkt door enkele nieuwe 
kandidaten.  
Michiel Petitjean en Stien Robijns 
hebben aandacht voor de noden  en de 
dromen van de jeugd. 

Ook de vragen, ideeën en wensen van 
onze talrijke senioren mogen niet uit het 
oog verloren worden.  Deze taak neemt 
Huguette Jacquemin op zich samen 
met Yves Van Leeuw. 

Nicole Cresens is actief in het 
verenigingsleven, dat is haar 
uitgesproken aandachtspunt. 

De handelaars in Landen mogen 
rekenen op de jarenlange ervaring en 
het engagement van Pascal Adons.

EEN STREEKMARKT IN LANDEN? 
CD&V ZEGT JA!



Helpen met soms evidente zaken 
zoals schoenen aantrekken, we 
staan er niet altijd bij stil.

Dag van de Mantelzorger

Bedankt Landense mantelzorgers, voor je stille werk 
en je toewijding waarmee je zorg draagt voor een 
zorgbehoevende medemens.

Denk je met ons mee?

Wanneer Plopsaqua Landen-Hannuit in 
2020 de deuren opent van een gloednieuw 
waterpark, komt ons stedelijk zwembad 
vrij te staan. Dit creëert mogelijkheden. Er 
kan nieuwe sportaccommodatie voorzien 
worden, extra parkeerplaatsen of een 
jeugdhuis. 

Hoe kunnen we deze bestaande site best 
invullen en zo goed mogelijk voldoen aan 
de noden van onze bevolking?  Laten jullie 
het ons weten?

Zorgen voor een kind met een beperking, 
zorg dragen voor een  zorgbehoevende 
buurman, dagelijkse hulp geven aan een 
dementerende partner of een bedlegerige 
zieke is absoluut niet vanzelfsprekend. 

Gelukkig ervaren veel mantelzorgers 
dankbaarheid en waardering van de 
zorgbehoevende of van familie. Maar 
zorgnabijheid kan ook lichamelijk en 
psychisch zwaar zijn. Werk, gezin en zorg 
op elkaar afstemmen, tijd voor eigen 
ontspanning  of even de zorg over kunnen 
dragen, het zijn problemen die zich stellen.  

Daarom willen we benadrukken hoe 
noodzakelijk en waardevol mantelzorgers 
zijn voor onze gemeenschap.  Als CD&V 
Landen stellen we voor om jaarlijks een 
samenkomstmoment voor alle 

mantelzorgers te organiseren vanuit het 
bestuur.  Waar ze eigen ervaringen 
uitwisselen met lotgenoten. Maar ook 
waar ze de nodige informatie rond 
aangepast wonen, dagopvang of 
kortverblijf, psychologische bijstand 
kunnen krijgen. 

Jammer dat het huidig bestuur de 
voorwaarden voor de mantelzorgpremie 
verstrengd heeft.  Voorwaarde is nu dat én 
de zorgbehoevende én de mantelzorger 
woonachtig moeten zijn in Landen. 

Want een zorgbehoevende wiens 
mantelzorger buiten Landen woont 
verdient ook ons respect.

Een Mobipunt is een fysieke plaats waar 
verschillende (voornamelijk mobiliteits-) 
functies elkaar ontmoeten. Het heeft als 
doel dat het een knooppunt wordt voor 
mensen die zich duurzamer willen 
verplaatsen. 

Het bestaat uit verschillende 
parkeerplaatsen voor autodelen, een 
fietsparking en een nabije halte van 
openbaar vervoer. Bij voorkeur is de 
fietsparking overdekt. 

Steeds meer mensen hebben een 
elektrische fiets, deze moet veilig 
opgeborgen kunnen worden in een 
fietstrommel. Dit is een extra veilige 
standplaats voor zulke fietsen.  Een publieke 
fietspomp is ook een optie. Een nabije halte 
van het openbaar vervoer kan een station 
zijn of een bushalte. 

Bij het bepalen van de locatie en het 
inrichten van een Mobipunt kunnen 
eventueel de buurtorganisaties en 
verenigingen betrokken worden. 
Toegankelijkheid is een belangrijke factor. 
Mogelijke locaties zijn het marktplein van 
Landen of aan het station van Ezemaal of 
aan Domein 't Park. 

Elk Mobipunt krijgt zijn eigen naam, 
vergelijkbaar met metrohaltes. 
Buurtbewoners kunnen mee suggesties 
doen voor een naam.

Een Mobipunt kan ook uitgebreid worden 
met andere functies naargelang de noden. 
Zitbanken, vuilbakken, een schuilhuisje 
voor de carpoolers of 
drinkwatervoorziening zijn enkele 
voorbeelden van mogelijke uitbreidingen.  
De gemeente kan ook een infobord  voorzien 
voor buurtactiviteiten. In het geval van een 
digitaal infobord kan de energiebron een 
zonnepaneel zijn. 

CD&V gaat voor het ‘van 8 tot 80-concept’: 
alle steden en gemeenten moeten op maat 
georganiseerd zijn voor zowel een kind van 
8 als een senior van 80. Dit vergt niet alleen 
aandacht voor de kwaliteit van openbare 
ruimtes, maar ook de functionaliteit ervan. 

Mobipunten bieden daarom “een plek voor 
iedereen aan” door het ruime aanbod aan 
duurzame vervoersmiddelen. 

Monique Swinnen en Lore Fourie in 

Neerlanden

Lore voor de provincie

De invloed van de provincie voel je op 
verschillende vlakken: fietsnetwerk, 
toerisme. Naast lijsttrekker in Landen, wil 
Lore Fourie de belangen van Landen gaan 
behartigen in de provincieraad. 
Komende provincieraadsverkiezingen 
staat Lore op de 6e plaats. Met Monique 
Swinnen als lijsttrekker en Koen Geens als 
lijstduwer  maakt ze deel uit van een sterke 
ploeg.

Tijdens de jaarlijkste pasta-avond van de CD&V was er tijd voor een foto met onze Minister van Justitie Koen Geens.

EEN MOBIPUNT: IETS VOOR LANDEN?
Mobiliteit is een van de grootste uitdagingen. We staan met zijn allen steeds 
meer stil. De negatieve impact op de levenskwaliteit valt niet te onderschatten. 
Steden en gemeenten kunnen voor alternatieven zorgen.




