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"Na vijf jaar hard werken, kunnen we 
trots zijn op de realisaties van CD&V", 
aldus Liliane Goyvaerts. "We hebben het 
nieuwe gemeenschapscentrum Den 
Bussel geopend in 2014 en  sindsdien 
hebben we de bezettingsgraad alleen 
maar zien groeien. Onze verenigingen 
vinden er onderdak en met een 
gevarieerd cultuuraanbod bereiken we 
zowat iedereen in Keerbergen. Den 
Bussel is  gewoonweg niet meer weg te 

denken uit ons centrum". 
"Verder hebben we een Cado 
(Collectieve Autonome Dag  Opvang) 
geopend waar we een 12-tal senioren 
overdag opvangen en hebben we de 
belangrijkste invalswegen zoals de  
Kempenlaan, Achiel Cleynhenslaan, 
Molenstraat en Putsebaan met 
fietspaden heraangelegd. Momenteel 
zijn de werken aan de Putsebaan nog 
volop aan de gang maar die  zullen in de 

loop van 2018 opgeleverd zijn". 
"Volgend jaar wordt de begraafplaats 
uitgebreid en opgewaardeerd met veel 
aandacht voor vergroening."
"Ook het plan voor de heraanleg en 
opwaardering van de dorpskern ligt 
klaar maar aangezien de werken aan de 
Putsebaan nog volop bezig zijn, zal dit 
waarschijnlijk voor het  volgende bestuur 
zijn om uit te voeren" lacht Liliane. 
"Zoals je ziet, we zijn nog lang niet klaar!"

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:
Liesbeth CLaesen
(claesenliesbeth@hotmail.com)
www.keerbergen.cdenv.be

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

in KEERBERGEN
Keerbergen.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Keerbergen jaargang 5 - december 2017

Liliane Goyvaerts lijsttrekker
CD&V keerbergen trekt met Liliane Goyvaerts als lijsttrekker naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
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30 jaar politiek actief waarvan al 17 jaar 
schepen, dat is de weg die Liliane al 
bewandelde in het Keerbergse politieke 
landschap. Begonnen als  OCMW-raadslid  en 
opgeklommen tot OCMW-voorzitter en 
schepen, kent ze Keerbergen van binnen en 
van buiten. Dankzij haar doorzettingsver-

mogen en engagement werden heel wat pro-
jecten een succes. Zij wil CD&V Keerbergen 
met veel vertrouwen naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018 leiden. Zij is het 
symbool voor een warme samenleving waar   
iedereen  gelukkig kan zijn in  een aangename 
en veilige leefomgeving.

#Workinprogress



Liliane
en haar team bouwen aan de 

toekomst van Keerbergen.

#Lilianeenhaarteam

Liliane en haar team:
#Agnes - bestuurslid
#André - bestuurslid
#Bas - OCMW-raadslid, bestuurslid
#Fons - gemeenteraadslid, bestuurslid
#Guido - penningmeester, bestuurslid
#Liesbeth - gemeenteraadslid, voorzitter
#Louis - ere-gemeenteraadslid, bestuurslid
#Maarten - bestuurslid, redacteur
#Marc - schepen, bestuurslid
#Maria - gemeenteraadslid, gemeenteraadslid
#Paula - bestuurslid
#Sandra - gemeenteraadslid, bestuurslid
#Willy - OCMW-raadslid, bestuurslid
#Wouter - schepen, bestuurslid

Bottenwandeling op 25/02/18

Op zondag 25/02/18 om 10u houden we een 
'bottenwandeling' 

VEU DE WERKE OAN 'T STRAAT VROAGE WE NOG A BEKKE 
GEDULD, 
KEERBERG IS OOK NI OP ENE DAG GEMOAKT, 
ACHTERAF ZULDE ZO VEUL TE CONTENTER ZOAN.

De 'Calvarieberg' op de begraafplaats (Foto Erik van Eycken).

Goedkeuring project begraafplaats 

In de gemeenteraad van 20 december werd de 
herinrichting van de begraafplaats goedgekeurd.

Begin 2018 zal de begraafplaats een grondige metamorfose 
ondergaan. Het kerkhof wordt dan uitgebreid, vergroend en 
heringericht. Na deze grondige opwaardering zal de 
begraafplaats een mooie site vormen in een groene omgeving 
waar er op een respectvolle en intieme manier afscheid genomen 
kan worden. 

Met de aanplanting van een begraafbos en begraafpark 
achteraan, kan men ook op een aangename manier in de natuur 
wandelen en verpozen. 

Op de Putsebaan liggen de rioleringsbuizen klaar.




