
De provincie Vlaams-Brabant promoot de 
kwaliteit van onze logies. 
Een aantal logies vielen recent zelf in de 
prijzen. Kasteelhoeve Lange in Landen 
ontving in 2016 de International Green Key 
Award en de Trofee ‘Vlaams-Brabantse 
Klimaatambassadeur 2016’ en wordt door 
Toerisme Vlaanderen beschouwd als ‘het 
meest duurzame toeristisch bedrijf ter 
wereld’. 
En station Racour behoort met z’n 
treinvakantiewoningen tot de top 3 van 
‘beste familievriendelijk toeristisch 
product’ in Vlaanderen. 
Het vernieuwde bezoekerscentrum 

van Rufferdingen mocht vorig jaar 
bijna 5000 bezoekers begroeten. 
Vanuit  plattelands-middelen werd 
75.000 euro subsidies gegeven. 
Met 40 km wandellussen en 30 km fiets-
netwerk is het een paradijsje dicht bij huis. 
“Toerisme Vlaams-Brabant zal tegen het 
voorjaar 2018 het fietsknoop-
puntennetwerk helemaal vernieuwen”, 
belooft Monique Swinnen gedeputeerde 
voor toerisme van de provincie Vlaams-
Brabant. 
 De avond bloesemwandeling in april zette 
de Beemden in vuur en bloei en trok een 
massa deelnemers aan. 

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
(jenny.baerts@hotmail.com)
www.landen.cdenv.be

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

in LANDEN
Landen.cdenv.be
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Lore Fourie wordt het gezicht van CD&V 
Landen voor 2018. 
Ik durf gerust te stellen dat Lore een 
dynamische vrouw is met vele 
kwaliteiten: ze heeft een luisterend oor, 
is enorm leergierig en zoveel meer.  Als 
gemeenteraadslid verdiept ze zich in de 
budgetten van de gemeente als geen 
ander. Meer dan eens konden leden van 
de huidige meerderheid geen 
antwoorden geven op haar vragen of 
opmerkingen. Lore is ook een echte 
teamspeler. Ze kan de groep motiveren, 
verbinden en leiden. Haar jeugdig 
enthousiasme en haar frisse kijk op de 
maatschappij kan onze stad en haar 
inwoners ten goede komen. Lore heeft 
me ooit gezegd: “Een politiek mandaat 
krijgen is één ding. Maar dan komt het 
echte werk: je totaal geven en je 
verantwoordelijkheid dragen.” Ik hoop 
dat vele Landenaren dan ook Lore als 
onze nieuwe voortrekker zullen 
steunen en waarderen. 
Tijdens de vorige legislatuur mocht ik 
zes jaar Burgemeester zijn dankzij het 
vertrouwen van zovele Landenaren. De 
aankoop van de EMI, de nieuwe 
kinderopvang in de voormalige 
pastorie en het Ontmoetingscentrum 
OC Winge te Neewinden, de 
verdubbeling van het stoepenproject, 
de Reuzen, het Sociaal Huis, mantel-
zorgpremie….enkele realisaties om fier 
op te zijn. Maar het werk is nog niet af. 
Lore en de hele CD&V willen zich 
engageren om Landen klaar te maken 
voor de vele uitdagingen van de 
toekomst en dit in samenspraak van 
zoveel mogelijk Landenaren.

Lijsttrekker Lore Fourie ?  Natuurlijk 
Lore !!

Lijstduwer Kris Colsoul aan het 
woord

TOERISTEN VINDEN DE WEG NAAR 
LANDEN



Langer thuis blijven wonen 
met provinciale 
aanpassingspremie

De klokken zijn ondertussen wel terug 
naar Rome gevlogen, maar JONG CD&V 
Landen is nog altijd in het straatbeeld 
aanwezig. 

Zo hebben we de Paashaas nog even 
geholpen met het uitdelen van paaseitjes 
aan de mensen van Landen. Het was fijn 
dat de mensen dit gebaar waardeerden. 

Want wij van Jong CD&V willen graag iets 
betekenen voor de inwoners van onze 
stad. 
Daarom zal je ons jeugdig enthousiasme 
in de toekomst nog vaker zien op allerlei 
evenementen en zal je zeker nog van ons 
horen. 

Wij  van Jong CD&V Landen zijn dan ook 
zeer trots dat één van onze leden zelfs 
lijsttrekker wordt van CD&V Landen. 
Lore Fourie is zeker een naam om te 
onthouden!
 
Dus als jullie ons nog eens tegen komen 
aarzel dan zeker niet om een babbeltje met 
ons te slaan. Wij staan open om naar jullie 
verhaal te luisteren.  
Met  jullie inbreng willen we  onze stad
terug laten bruisen.   

Hopelijk tot gauw! 
Isabo Decat 
Voorzitter Jong CD&V Landen

“Ik kan nog alles zelf, alleen trappen zijn 
moeilijk.”, zegt Jeanne De Ceulaer (81). 
“Mijn man sukkelt al langer. Ik werd echt 
bang dan we naar een rusthuis zouden 
moeten gaan. In onze living is geen plaats 
voor een bed. Gelukkig vertelde de 
mevrouw van het ziekenfonds over de 
aanpassingspremie van de provincie. We 
hebben een traplift laten installeren. Nu 
kunnen we langer thuis blijven wonen.” 

  De provincie wil mensen de kans geven zo 
lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
omgeving te blijven wonen. Ouderen 
vanaf 65 jaar en personen met een 
handicap die hun woning laten aanpassen 
aan hun fysieke mogelijkheden kunnen 
daarvoor bij de provincie een 
aanpassingspremie krijgen. Werken die in 
aanmerking komen voor de premie zijn 

bijvoorbeeld aanpassingen aan het 
sanitair zoals het plaatsen van een douche 
of aangepaste wc, het plaatsen van een 
traplift, het wegwerken van hinderlijke 
drempels of het plaatsen van 
automatische rolluiken. “ 

De aanpassingspremiepremie bedraagt 
50% van de kostprijs van de werken, met 
een maximum van 2.500 euro”, zegt Tom 
Dehaene, gedeputeerde voor wonen van 
de provincie Vlaams-Brabant. “Het aantal 
aanvragen steeg van 208 in 2009 naar meer 
dan 1.000 per jaar. Het jaarbudget voor de 
premie hebben we dan ook verhoogd van 
800.000 euro tot 1.700.000 euro.” 
 In Landen werden de voorbije jaren al ruim 
100 aanpassingspremies toegekend, voor 
een totaal bedrag van ongeveer 140.000 
euro. 

 Beste Landenaren, 

In 2012 werd ik voor de eerste keer verkozen 
als gemeenteraadslid. De voorbije jaren zijn 
heel boeiend geweest. Financiën is één van 
mijn bijzondere aandachtspunten. Elk 
bestuur heeft de taak voorzichtig en 
verantwoordelijk om te gaan met het 
belastinggeld en dit te gebruiken voor het 
welzijn van haar burgers. 

In 2014 heb ik de kans gekregen om op de 
8ste plaats te staan bij de federale 
verkiezingen. Het was een hele ervaring om 
mee te werken in het team van onze huidige 
minister Geens. Samen met Katrijn Kinnaer 
heb ik een leuke, maar vooral een sterke 
campagne gevoerd in Landen en 
omstreken. Onze resultaten waren meer 
dan goed. 

Zaterdag 29 april heb ik tijdens ons jaarlijks 
eetfestijn het vertrouwen gekregen van onze 
leden en van het partijbestuur om 
lijsttrekker te worden voor CD&V Landen. 
Dat minister Geens speciaal is afgezakt naar 
OC Wing om het resultaat van de ledenpoll 
kenbaar te maken, is een extra duwtje in de 
rug. 

Ik ben dan ook dankbaar voor het 
vertrouwen dat ik als lijsttrekker krijg om 
deze geweldige ploeg mee op sleeptouw te 
nemen naar de verkiezingen van 2018. CD&V 
Landen trekt hiermee enerzijds de kaart van 
verjonging en vernieuwing, maar anderzijds 
is er nog steeds de ervaring aanwezig van 
onze gewezen sterkhouders. 

Dit is niet enkel een verhaal van de 
lijsttrekker en de kandidaten, maar het is een 
WIJ-verhaal. Graag nodig ik iedereen uit om 
mee te denken en mee te werken aan de 
toekomst van een beter, veiliger en mooier 
Landen. 

Hebt u vragen, ideeën of wilt u gewoon eens 
een praatje slaan, aarzel dan niet om me aan 
te spreken of via fourie.lore@gmail.com te 
mailen. 

Lore 
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