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COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Franky Smeets
(info@ds2018.be)
dilsen-stokkem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/https://.facebook.com/
cdenvdilsenstokkem/.cdenv

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
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In Dilsen-Stokkem beschikken e over 
toegankelijke, betaalbare en 
kaliteitsvolle oonvoorzieningen 
afgestemd op de specifieke noden van 
onze inoners. 

Dat kan alleen maar door goede samenwerking 
over partijgrenzen en legislaturen heen. Met 
CD&V blijven we inzetten op het behoud van 
kwaliteit en de uitbreiding van deze 
voorzieningen in de woonzorgcentra.

Door de verdere vergrijzing en toenemende 
zorgzwaarte, zal de vraag naar aangepaste zorg 
de volgende jaren blijven toenemen. In 2020 zal 1 
Vlaming op 5, 65 jaar en ouder zijn. In 2030 zal dit 1 

op 4 zijn. Dit met een toenemende vraag naar 
mantelzorg en professionele ondersteuning van 
de thuiszorg tot gevolg. Hierin ligt dan ook een 
grote uitdaging.

Meer ondersteuning via time-out-voorzieningen, 
zoals dagverzorgingscentra, centra voor 
kortverblijf, nacht- en weekendoppas en 
ambulante nachtdiensten aan huis die 
voldoende geografisch gespreid zijn. De reeds 
bestaande respijtzorg moet bekender gemaakt 
worden en beter worden afgestemd op de noden 
van de huidige mantelzorgers.

VOORBEELD VOOR VLNDEREN
OONZORG IN DILSEN-STOKKEM

Wonen wordt steeds minder betaalbaar. Als 
mama van 2 jong volwassenen, besef ik 
meer en meer hoe belangrijk betaalbaar 
wonen is. Voldoende mogelijkheden voor 
iedere doelgroep moeten verzekerd blijven. 
Wij willen mensen ondersteunen om een 
eigendom te verwerven en kijken daarvoor 
ook naar nieuwe concepten zoals 
hamsterkopen of hamsterhuren.

De woonbonus mag niet afgeschaft 
worden, maar wel voorbehouden voor 
woningen die voldoen aan 
energiezuinigheidsregels. Eveneens 
voorziet CD&V in haar programma 90 
miljoen voor huursubsidies die de huidige 
verhuispremie vervangen. Dit moet een 
echte betaalbaarheidsondersteuning 
worden, zonder verhuisvoorwaarden. Dan 

pas kan je van een echte huurbonus 
spreken.
Sociale leningen blijven nodig evenals 
inzetten op sociale huisvesting,  de meest 
doeltreffende manieren om mensen uit de 
armoede te krijgen. CD&V voorziet 
investeringsbudgetten hiervoor. Het kan 
niet zijn dat een gezin 2 jaar moet wachten 
op een woning.

BETLBR ONEN VOOR 
IEDEREEN
CD&V heeft maatregelen klaar om wonen betaalbaar te houden voor 
iedereen. In de eerste plaats voor zij die het moeilijkst toegang vinden 
tot een woning.



Iedereen die erkt, verdient méér

Zo voorziet CD&V voor alle werknemers een 
belastingverlaging door verhoging van de 
forfaitaire aftrek voor beroepskosten. 

Voor de ‘stille’ werkers voorzien we een hogere 
werkbonus zodat zij netto tot 600 euro per jaar 
extra verdienen. Voor werkende ouders wil CD&V 
het belastingkrediet voor kinderen ten laste 
verdubbelen tot 900 euro. En de kinderopvang 
uitbreiden en goedkoper maken.

Met CD&V in de regering zijn er maar liefst 240.000 
jobs bijgekomen. De werkloosheid is in Limburg 
een pak sterker gedaald dan in de rest van 
Vlaanderen en er zijn in Limburg meer vacatures 
bijgekomen dan gemiddeld in Vlaanderen. Dit is 
mee het resultaat van de ontwrichte zones 
waarbij in Limburg meer dan 4000 extra jobs 
gerealiseerd zijn. Dit systeem heeft zijn 
deugdelijkheid bewezen en moet dan ook 

worden verlengd.

Daarbij ging ook onze koopkracht erop vooruit. 
Wie werkte, verdiende netto tot 140 euro per 
maand meer en wie het heel moeilijk had, ging er 
nog sterker op vooruit. Het beschikbaar inkomen 
en de koopkracht namen toe en ook de sociale 
uitgaven stegen met 16 miljard euro.

Lees meer over ons LIMBURGPLAN op 
www.voorbeeldvoorvlaanderen.be

En jij? Ken jij ook een "Voorbeeld voor 
Vlaanderen"?
Laat het ons weten en mail je voorbeeld 
door naar ellen.bours@telenet.be.

GOED, GEZOND EN GERUST LEVEN
VOOR LLE LIMBURGERS

ij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskaliteit. De provincie van redelijke 
mensen. De provincie van stille én harde erkers. Van innovatie. Een prachtige regio van 
arme mensen aar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei illen e goed, gezond én 
gerust kunnen leven in Limburg. e illen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen 
blijven en verder voorsprong nemen.

ELK TLENT DT KN 
GROEIEN, MKT IEDER VN 
ONS GROOT.

ie is Ellen?
Mijn beroep: 
Office Manager

Mijn gezin:
Getrouwd met Bart en mama van Bo 
en Gil

Mijn hobby’s:
Koken, lezen, wandelen, uit eten gaan

Van deze verenigingen ben ik lid:
Kookclub, Femma, Coljee

Mijn favoriete plek in Limburg:
Stadspark Ter Motten in Dilsen - 
Stokkem

Een verborgen parel die mensen 
zouden moeten ontdekken:
Het natuurgebied Negenoord

Mijn favoriete streekproduct:
Knapkoek uit het Maasland

Mijn levensmotto:
Na regen komt zonneschijn!

Mijn huisdieren:
Ogee, een Amerikaanse stafford

Deze song of artiest maakt mij 
altijd goedgezind:
Laat de zon in je hart - Willy Sommers

Inzetten op betere en flexibele kinderopvang

Ellen il zorgen voor flexibele en 
occasionele kinderopvang zodat ouders 
hun erk, gezin en vrije tijd beter 
kunnen combineren.
Ouders die geconfronteerd worden met een 
dringende nood aan kinderopvang kunnen 
we sneller helpen.We moeten nog meer 
inzetten op flexibiliteit en in het aantal 
opvangplaatsen. Vooral dat ouders met 
atypische uren zoals morgen- en nachtpost 
ook geholpen kunnen worden en dit nooit 
ten koste gaat van de kwaliteit voor de 
kinderen. Aansluitend hierbij is een betere 
regeling voor de opvang van zieke kinderen 
noodzakelijk.

Er wordt trouwens verwacht dat kinderen 
vanaf de middelbare school alleen kunnen 
blijven, met de sleutel naar huis gaan. Dat is 
helaas niet voor alle jongeren mogelijk. Dit 
moet echt beter!

LIMBURG.DE BESTE REGIO 
VN VLNDEREN OM TE 
LEVEN, ONEN EN 
ERKEN.

Betere Steun aan de KMO's

Economische groei betekent dat 
ondernemerschap maximaal ordt 
aangemoedigd. 

Ondernemers zijn een belangrijke motor 
voor jobcreatie. Als we iedereen aan het 
werk willen, moeten we ondernemers als 
werkgever daarin maximaal ondersteunen. 

Met een vrijstelling van RSZ voor een eerste 
aanwerving, geven we een sterke stimulans 
aan zelfstandigen en ondernemingen om 
personeel in dienst te nemen. Wie vandaag 

nog aarzelt, trekken we zo over de streep om 
effectief tot een eerste aanwerving over te 
gaan en daarna te blijven groeien.

Om door het bos van RSZ-kortingen en 
vrijstellingen de bomen te blijven zien, 
willen we de vrijstelling voor de eerste 
aanwerving automatisch toekennen. Een 
win-win voor onze economie en de 
ondernemers.




