
De officiële facebookpagina van de 
stad Peer blijft maar groeien en telt 
inmiddels al honderden likers. Voor 
zij die niet zo thuis zijn in de wereld 
van de social media: je kan als gebrui-
ker een pagina ook een score geven. 
De pagina van de stad scoort met 
9,8 op 10 bijzonder hoog. Natuurlijk 
is dit geen wetenschappelijk onder-
bouwd onderzoek, maar het geeft wel 
iets aan. Wij denken te mogen stellen 
dat de Perenaar fier is op zijn stad en 
hier graag woont. Tegelijk is hij ook 
positief  kritisch. Dat mag ook, want 
het werk is nooit af. Overigens, dat 
de Perenaar hier niet graag weg wil, 
blijkt ook uit de officiële cijfers die de 
FOD Economie zopas wereldkundig 
maakte. In 2010 verhuisde in Peer 
slechts 7,09%. Dat is minder dan 
het Belgische gemiddelde van 12% 
en zelfs minder dan het Limburgs 

gemiddelde van 9%.
Verderop in deze Direct komen 
Frans en Francine aan het woord. 
Ook zij zijn fiere Perenaars en dro-
men net als ons van een stad waar 
het ook voor hun kleinkinderen en 
achterkleinkinderen goed is en blijft 
om te wonen, te leven en te beleven. 
We denken en werken – met ons 
masterplan 2030 – nu al aan het Peer 
van de toekomst. Want stilstaan, is 
achteruitgaan. Dialoog, samenwer-
king en compromissen zijn de sleutel-
woorden. Dat is altijd zo geweest en 
zal altijd zo blijven. Met tegenwerken 
druk je op de rem en vertraag je alles. 
Met langs de zijlijn roepen, bereik je 
niets en verandert er niets. CD&V 
is een partij die verantwoordelijk-
heid opneemt en de handen uit de 
mouwen durft te steken. Op Vlaams, 
federaal, provinciaal, maar zeker ook 

op lokaal niveau. Dat zijn we de ge-
neraties na ons verschuldigd.  Laten 
we ook dit jaar samen verder blijven 
bouwen aan het Peer van de toe-
komst. In deze CD&V Direct lichten 
we alvast enkele concrete plannen 
voor het nieuwe jaar toe. 
Namens het hele team van CD&V 
Peer: een positief  en op alle vlakken 
geslaagd 2015 toegewenst aan u en 
uw dierbaren! 
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De CD&V-familie in Peer is en blijft groot. We zijn met een vijfhonderdtal geën-
gageerde leden. Lid worden heeft dan ook vele voordelen:
• Onze leden beslissen over de lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij 

moeten de lijst goedkeuren.
• Leden zijn welkom op onze open bestuursvergaderingen. Burgemeester en 

schepenen lichten dan een aantal gemeentelijke dossiers toe. Zo vernemen onze 
leden meer info dan via andere kanalen en hier kunnen zij ook hun mening 
geven over het beleid of  de partijwerking. Een keer per jaar nodigen we ook een 
bovenlokale mandataris uit om een actueel onderwerp toe te lichten. 

• Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten, exclusief  voor onze leden en hun 
gezin. De lente- of  herfstwandeling en de nieuwjaarsreceptie zijn elk jaar voltref-
fers.

• Je ontvangt maandelijks het ledenblad Ampersand in de brievenbus.
• Je leert positief  ingestelde mensen kennen.
• Het eerste jaar betaal je slechts 6 euro voor je lidmaatschap. Daarna wordt dat 

12 euro. Zeer schappelijk dus!
Iedereen die onze partij genegen is, is welkom. We maken geen onderscheid op 
basis van geslacht, achtergrond of  geloofsovertuiging. 
Lid worden? Of  meer informatie? Neem dan contact op met Hendrik Swennen 
van CD&V Peer: 0495/58 92 45 of  hendrik.swennen@cdenvpeer.be.

Levendige leden

Meer dan een Beke
Voor een volle zaal met meer dan honderd CD&V-sympa-
thisanten van Peer heeft nationaal voorzitter Wouter Beke 
het Vlaams en Federaal regeerakkoord uitvoerig toege-
licht in het mooi gerestaureerde pand in de Kerkstraat 19. 
Wouter kreeg op die 25ste november vele vragen van de 
aanwezige leden en sympathisanten en heeft telkens een 
goed onderbouwd antwoord gegeven. Naast Wouter Beke 
namen ook burgemeester Steven Matheï, Vlaams volks-
vertegenwoordiger Lode Ceyssens en onze Peerse CD&V-
voorzitter Hendrik Swennen het woord.
Een uitgebreide fotoreportage en een verslag van die inte-
ressante avond vind je 
op www.cdenvpeer.be. 

Goed gewandeld
Op zaterdag 15 november organiseerde JONGCD&V Peer 
haar tweede ‘Peerse dropping’. De KLJ van Kleine-Brogel 
vertrok als eerste groep. Zij hebben zich naar eigen zeggen 
‘geweldig geamuseerd’ en zeggen nu al dat ze volgend jaar 
weer van de partij zullen zijn! Fijn om te horen. Diezelfde 
geluiden hoorden we ook bij de andere deelnemers. Het 
was overigens de groep van speelplein Piri Piri in Grote-
Brogel die de snelste tijd neerzette. Proficiat!
In het totaal telden we opnieuw een mooie 60 deelnemers! 
Zij werden gedropt in Kleine-Brogel en vonden na een 
tocht van goed twee uur hun weg 
terug naar het startpunt: 
JH De Container.



5

Afval: 
anders dan 
de anderen
Hoe zit dat nu precies met die afvalfac-
tuur die elk Peers gezin in de brieven-
bus kreeg in het najaar van 2014? We 
lichten het graag nog een keertje toe, 
omdat er blijkbaar wat onduidelijkheid 
over bestaat.
• De Stad Peer is van mening dat de 

hele afvalophaling en -verwerking 
geen kerntaak is van een (kleine) stad 
of  gemeente en koos daarom voor 
een samenwerking met Limburg.net, 
zoals vele andere Limburgse gemeen-
ten. 

• Limburg.net zorgt voor het ophalen 
en verwerken van afval en vanaf  dit 
jaar ook voor de uitbating van het 
recyclagepark.

• Het is dan ook logisch dat zij de 
kosten hiervan rechtstreeks door-
rekenen naar de mensen. Men noemt 
dit de rechtstreekse inning. Hetzelfde 
gebeurt bij water, gas en elektriciteit. 

• De tarieven van Limburg.net liggen 
hoger dan wat de gemeente vroeger 
aanrekende. Daarom namen we tijdig 
twee maatregelen:
1. De dienstenbelasting, die eerst 75 
euro bedroeg en later 55 euro, is vol-
ledig afgeschaft.
2. Wij hebben in Peer de personen-
belasting vanaf  de inkomsten 2014 
verlaagd van 9% naar 8,5%.
De Perenaar betaalt hierdoor globaal 
gezien niet meer!

• Vele andere gemeenten die toetre-
den tot Limburg.net behouden de 
dienstenbelasting en/of  verhogen 
de belastingen nog eens. Peer is één 
van de zeer weinige gemeenten in 
Vlaanderen die de personenbelasting 
verlaagt.

ONZE NIEUWJAARSBRIEF
In 2015 gaan wij gewoon verder met de realisatie van ons meerjarenplan. 
Wat zullen we zien als we binnen dit en een jaar terugblikken op 2015?

…  Je de verslagen van de Peerse 
gemeenteraad altijd één of  
maximum twee dagen later al 
terugvindt op www.cdenvpeer.be? 
Met dank aan onze verslaggever 
van dienst: Willy Reumers.

…  De vereniging van Vlaamse 
steden en gemeenten danig 
onder de indruk is van het 
ParticiPEER-project? Om die 
reden mocht Steven Matheï 
op 16 oktober in Gent het 
project toelichten aan andere 
gemeentebesturen tijdens de 
sessie ‘Participatie: op weg naar 
een andere democratie’. 

…  Wat met de huidige scholensite 
in het centrum eens de nieuwe 
scholencampus binnen dit en 
twee schooljaren zijn deuren 
open zwiert? De 1,6 ha grote 
oppervlakte tussen Zuidervest 
en Kloosterstraat krijgt straks 
een nieuwe bestemming. De stad 
Peer is geen eigenaar van deze 
gronden, maar wilde er alles 

aan doen om de Perenaar mee 
te laten nadenken welke plaats 
groene ruimte, wooneenheden en 
handel straks moeten krijgen in 
dit project. Op 9 november kon 
er, na een unieke wandeling in 
en rond de gebouwen, pleintjes 
en plekjes van deze site, van 
gedachten worden gewisseld over 
de toekomst van de schoolsite. 
Een zeventigtal Perenaren 
tekenden present.

…  Uit onderzoek van de FOD 
Economie blijkt dat de 
aandacht voor de jeugd beter 
kan in Limburg. Er zijn twee 
uitzonderingen waar de spreiding 
van de jeugdwerkindex wél 
bijzonder hoog ligt en waar dus 
goed gewerkt wordt. Het gaat om 
Sint-Truiden en… Peer!

…  JONGCD&V Peer present 
tekende op de Wintertop 2014 
van JONGCD&V Vlaanderen?

DIRECT EN BEKNOPT – WIST JE DAT…



Voorzitter CD&V Peer: 
Hendrik Swennen 
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be) 
Jongerenvoorzitter CD&V Peer: 
Fabrizio Cherchi 
(fabrizio.cherchi7@gmail.com) 
Redactie en communicatie: 
Michel Vanderfeesten 
(michel.vanderfeesten@
cdenvpeer.be) 
Website: www.cdenvpeer.be 
Facebook: www.facebook.com/
cdenvpeer 

Contactgegevens secretariaat: 
Kleine Achterstraat 5, 3990 Peer 
Telefoon: 0495 58 92 45

Interesse om ook bij ons dyna-
misch CD&V-team te komen? Om 
deel te nemen aan toffe activi-
teiten en ook inhoudelijk mee te 
denken? Contacteer ons dan via 
één van bovenstaande kanalen 
of spreek één van onze leden of 
mandatarissen aan.

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind
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Frans aan het woord: “Sommige 
mensen zijn helemaal niet honkvast. 
Het maakt hen niet uit waar ze wonen. 
Dat is bij Francine en mij toch wel 
anders. Wij zijn verliefd op Peer. Hier, 
in de stille Kempen en op de purpe-
ren hei, zijn wij geboren en getogen. 
Het is soms moeilijk uit te leggen aan 
buitenstaanders wat dat ‘Peers gevoel’ 
precies inhoudt. Volgens mij is het een 
perfecte mix van Noord-Limburgse 
nuchterheid en het Bourgondische van 
de Maaskant. Een Perenaar zal zeker 
wel eens klagen en zagen, maar is toch 
vooral fier op zijn Bruegelstad. Een 
stad die hij ook zelf  ‘maakt’, want het 
is zoeken naar een Noord-Limburgse 
gemeente met even veel actieve 
vrijwilligers. Om nog maar te zwijgen 
van het aantal buurtverenigingen die 
ook mee door de stad worden onder-
steund. Denk maar aan de logistieke 
steun en de gratis ijsjes tijdens de 
zomer… Er is ook geen rivaliteit tus-
sen de dorpen. Bij de Kersthappening 
zag je opnieuw dat ook de kerk- en 
duodorpen goed vertegenwoordigd 
waren in het gezellige stadscentrum. 

En zo is het goed! Een stad met een 
dorpsgevoel waar iedereen mekaar 
kent en waar de mensen elkaar nog 
helpen en ‘goedendag’ zeggen tegen 
mekaar op straat, ook al kennen ze 
mekaar niet. Vele gemeenten benijden 

ons, maar ik hoop dat dat ook het 
Peer van de toekomst blijft. Laat Peer 
aan de positivisten.” 
Francine vertelt: “Mijne mins héét 
altij gelijk. En deu hem ig nou is niks 
miér op te zegge.”

Direct en herkenbaar
Frans en Francine
Frans en Francine willen nergens anders ‘nie mie henne’…

Frans en Francine, zo vind je er in Peer geen twee. 
Elke gelijkenis op bestaande personen berust op puur toeval.


