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Direct een 
kleurrijke start
Het nieuwe schooljaar is alweer van start 
gegaan. Ook in Peer zijn veel gedreven leer-
krachten en ijverige leerlingen al stevig aan 
de slag. Alsof  er nooit een grote vakantie is 
geweest. Kinderen en scholieren ontmoeten 
hun vriendjes of  kameraden weer, maar 
er zijn ook de eersteklassers die aarzelend 
begonnen zijn. Hoe dan ook, we wensen alle 
leerkrachten en leerlingen op alle vlakken 
een meer dan geslaagd schooljaar toe! En 
we maken graag meteen van de gelegenheid 
gebruik om ook al die vrijwillige helpende 
handen te danken voor hun tomeloze inzet. 
De gemachtigde opzichters, leesmoeders, 
begeleiders in de eetzaal en noem maar op. 
Zij geven ons Peers onderwijslandschap 
meer kleur. En zo is het goed.
U heeft waarschijnlijk het nieuws over de 
plannen van het vrije onderwijs in Peer-
centrum al vernomen. De schoolgebouwen 
aan de Kloosterstraat en de Zuidervest – 
sommige delen zijn meer dan 100 jaar oud 
– hebben hun beste tijd gehad. Daarom 
beslisten de schoolbesturen, na overleg met 
het stadsbestuur, om een volledig nieuwe 
scholencampus te bouwen op Panhoven, 
achter het huidige college. Op 19 februari 
werden de buurtbewoners al uitgebreid 
geïnformeerd over dit nieuwbouwdossier. 
Duidelijke communicatie en waar het kan 
participatie aan het beleid… dat beloofden 
we u en daar zetten we nu volop op in. Lees 
er meer over in deze tweede CD&V Direct!



Direct provinciaal 
voorgesteld
Op zaterdag 29 juni hield CD&V-Limburg in Has-
selt haar jaarlijkse congres. Met een 7-man sterke 
delegatie was onze Peerse afdeling zeer goed 
vertegenwoordigd. 

Het congres stond volledig in het teken van ‘Operatie In-
nesto’ en werd  door een 250-tal Limburge CD&V’ers bij-
gewoond.  Het meest opgemerkte voorstel van het congres, 
waarmee nadien ook uitvoerig werd uitgepakt in de pers, was 
van Peerse makelij: CD&V Peer ijvert ervoor om te onder-
zoeken hoe mensen met een verstandelijke beperking meer 
politiek kunnen participeren. Dit voorstel werd in de werk-
groep ‘kwaliteitsvolle zorg’ toegelicht door onze voorzitter 
Hendrik Swennen en onmiddellijk opgepikt door Vlaams 
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Fractievoorzitter in 
de kamer Raf  Terwingen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!
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Direct voorgesteld
Het OCMW zorgt ervoor dat elke inwoner recht heeft op een menswaardig bestaan. De 
gemeenteraadsleden kiezen de leden van de OCMW-raad. Het aantal leden staat in verhou-
ding tot het bevolkingscijfer. In Peer zijn er elf  raadsleden. De OCMW-voorzitter, in Peer is 
dat Lut Ceyssens, maakt ook deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen. Onze 
andere leden in de OCMW-raad zijn Bea Colaers, Nicole Schalley en Ludo Vanherck. We zijn 
er overigens ook fier op dat Peer nu al een verregaande samenwerking uitbouwt tussen stad en 
OCMW! Daarmee zijn we trendsettend in Vlaanderen.

Direct gedebatteerd
In het kader van ‘Operatie Innesto’, de vernieu-
wingsoperatie die momenteel binnen CD&V 
plaatsvindt, kwamen op donderdag 13 juni een 
dertigtal bestuursleden samen om rond enkele 
thema’s van gedachten te wisselen. 

Voor deze gelegenheid zakte Vlaams Parlementslid en 
burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens, af  
naar buurgemeente Peer. Samen met onze burgemeester en 
verschillende schepenen, debatteerden we over de onder-
werpen ‘kwaliteitsvol en betaalbaar wonen’ en ‘mobiliteit’. 
We formuleerden heel wat opmerkingen en aanbevelingen 
voor het lokale, maar ook voor het bovenlokale beleid. 
Deze opmerkingen werden gebundeld en op het provinciaal 
congres in verschillende werkgroepen verder besproken om 
zo de definitieve tekst van het provinciale congres mee vorm 
te geven.
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Niet alleen communicatie naar de pers 
toe, maar zeker ook naar de getroffen 
Perenaar. De Facebookpagina van bur-
gemeester Steven Matheï mag hierbij 
zeker vermeld worden als communica-
tiemiddel.
Dat ons participatietraject al volop 
is ingezet, blijkt ook uit de talrijke 
infovergaderingen die al gehouden 
werden, o.a. rond de nieuwe verkave-
ling aan de Burkel, de herlocatie van 
de jeugdlokalen, het overlegmoment 

met de bewoners van de Collegelaan, 
Nieuwstraat en Scherpe Steenstraat 
i.v.m. de verkeersafwikkeling en de sa-
menkomst met de buurtbewoners van 
de rommelmarkt aan de Deusterstraat. 
Geen saaie eenrichtingscommunicatie, 
maar tweerichtingsverkeer tussen beleid 
en bewoners. Overigens, ook de ont-
bijtsessie voor Peerse ondernemers was 
een schot in de roos.
En inmiddels is ook de zoektocht 
naar participatiecoaches succesvol 

afgerond. De deelnemers zullen na de 
korte maar intensieve vorming instaan 
voor het leiden van infovergaderingen, 
workshops, rondetafelgesprekken of  
andere vormen van participatie die de 
komende vijf  jaar in onze stad zul-
len plaatsvinden. Als het beleidsplan 
opgesteld is, zullen – dit najaar al – ook 
in de kerkdorpen de mensen gehoord 
worden en wel op een compleet nieuwe 
manier… ParticiPEERt u ook mee?

Direct geparticipeerd
Communicatie en participatie zijn twee kernwoorden die tijdens 
onze verkiezingscampagne duidelijk in de verf werden gezet. En 
het zijn voor CD&V Peer geen loze begrippen. Onze burgemeester 
Steven Matheï heeft het de eerste maanden van zijn burgemees-
terschap niet gemakkelijk gehad. Denk maar aan de gasontplof-
fing in Grote-Brogel, het verdacht pakket aan de militaire basis in 
Kleine-Brogel en het tragische ongeval op het Broekxhof. Sterk 
optreden en helder communiceren is dan enorm belangrijk. 

Direct gedropt door JONG CD&V
Na twee gesmaakte edities van onze BYOF (Bring Your Own Food) plant JONGCD&V op zaterdag 19 oktober een heuse 
dropping! De PR-machine begint stilaan op gang te komen. We zullen op tijd en stond laten weten welke gewaagde outfit je 
nodig zal hebben om de Kempense heuvels te trotseren! Meer info binnenkort via je jeugdvereniging, de affiches die zullen 
opduiken en natuurlijk ook op www.facebook.com/cdenvPeer
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“Ik was niet bepaald een talent op 
school”, mijmert Frans. “Tijdens de toet-
sen keek ik omhoog voor inspiratie, naar 
beneden voor concentratie en naar links 
en rechts voor informatie. Maar op een 
dag had de meester het door. Ik schreef  
namelijk dezelfde fouten als mijn buur-
man. ‘Jij bent een ezel!’, brulde hij naar 
mij. Ik antwoordde: ‘Niet waar! Mijn papa 
zegt altijd dat ik een rund ben, en die 
kent mij langer dan dat u mij kent!’. Dat 
vond de meester niet zo grappig. Moest 

ik honderd keer: ‘Ik ben toch een koppige 
ezel’ schrijven...” Weet je wat ik me ook 
nog herinner? Mijn vader die mij aan-
moedigde: ‘Het mooiste geschenk dat je 
mij op mijn verjaardag kunt geven, is een 
goed rapport.’ Ik moest hem teleurstel-
len... ‘Dat is jammer, pa... Ons ma en ik 
hebben al een stropdas voor u gekocht!”
“Eens een varken, altijd een varken, 
Franske”, valt Francine in de rede. “Ik 
ben altijd een braafke geweest hoor. Maar 
onze Stijn had de aard van zijne pa. “Weet 

ge nog bij meester Creemers? Die gaf  
uitleg over verleden tijd en tegenwoordige 
tijd. ‘Als ik zeg dat ik mooi was, dan is 
het verleden tijd. Stijn, wat is het dan als 
ik zeg dat ik mooi ben?’ Hij antwoordde 
toen: ‘Een regelrechte leugen, meester!’ 
Toen vloog er nét geen bordenwisser 
door de klas. Of  die keer dat meester 
Lauwers vroeg: ‘Alles met ‘ON’ ervoor is 
slecht. Stijn, weet jij nog zo’n woord?’ Hij 
had zijn antwoord snel klaar: ‘onderwij-
zer’. ‘t Was niet z’n beste dag.”

Direct en beknopt
WIST JE DAT…

… Steven Matheï en Katrien Kelch-
termans op 17 juli de fiere ouders 
werden van hun derde dochtertje, 
genaamd Miene? 

 Miene woog bij de geboorte 3,680 
kg en was 50,5 cm groot.

… Op de gemeenteraad door de op-
positie al enkele keren voorstellen 
werden gelanceerd voor initiatieven 
die we in Peer al jaren kennen? 

 Denk maar aan het verlenen van een 
jaar gratis lidmaatschap voor de bib 
aan nieuwe inwoners.

… Blues Peer, na een gesmaakte 29ste 
editie, volgend jaar zijn 30-jarig 
jubileum viert? 

 Peer… daar zit muziek in!

… er in de Kloosterstraat een nieuwe 
parking werd aangelegd? 

 Deze biedt plaats aan 25 voertuigen.

… het jeugdorkest van de Peerse har-
monie wereldkampioen werd op het 
Wereld Muziek Concours in Kerk-

rade met 91,17%? 
 Het harmonieorkest o.l.v. Ivan 

Meylemans heeft eveneens aan deze 
prestigieuze wedstrijd deelgeno-
men en hun optreden behaalde een 
fantastische 92,08 %. Beide orkesten 
scoorden dus meer dan 90%, een 
unicum!

… we vanaf  nu een nieuwe website 
online hebben? 

 Surf  zeker eens naar 
 www.cdenvpeer.be

… de verslagen van de gemeenteraden 
online staan op www.peer.be? 

 Ze staan onder het knopje ‘partici-
patie’.

… wij bovenlokaal actief  zijn met zes 
personen? 

 Steven Matheï maakt zelfs deel uit 
van de algemene vergadering van 
CD&V nationaal. 

… JONGCD&V Peer op het natio-
nale partijcongres rond Innesto in 
november maar liefst twee volle-
dige bungalows in Vossemeren zal 
betrekken?

COLOFON
Voorzitter CD&V Peer:
Hendrik Swennen
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be)

Jongerenvoorzitter CD&V Peer:
Niels Diepvens
(niels.diepvens@cdenvpeer.be)

Redactie Direct:
Michel Vanderfeesten
(michel.vanderfeesten@cdenvpeer.be)

Website: www.cdenvpeer.be
Facebook: www.facebook.com/cden-
vpeer

Contactgegevens secretariaat:
Kleine Achterstraat 5, 3990 Peer
Telefoon: 0495 58 92 45 (Hendrik 
Swennen)

Interesse om ook bij ons dynamisch 
CD&V-team te komen? Om deel te 
nemen aan toffe activiteiten en ook inhoude-
lijk mee te denken? Contacteer ons dan via 
één van bovenstaande kanalen of  spreek 
één van onze leden of  mandatarissen aan.

Direct en herkenbaar
Frans en Francine
Op de eerste schooldag blikten 
Frans en Francine 
nog eens terug…
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Frans en Francine, 
zo vind je er in Peer 

geen twee.
Elke gelijkenis op 

bestaande 
personen berust 

op puur toeval.


