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Marcia Hermans (28) is getrouwd met
Dennis Vanloffelt en mama van Sam. Ze
woont in Gewaai en is bachelor in het
kleuteronderwijs. Sinds een jaar is ze
actief in de scholengemeenschap van
Zutendaal. Marcia richtte samen met
haar man en een derde bedrijfspartner
ook een zaak op in de reclamebranche.
Door de uitdaging aan te gaan als
boegbeeld van Groen Zutendaal wil ze
samen met ZVP blijven strijden voor het
groenste snoepje van Vlaanderen.

Sven Vanhengel (29) is de zoon van
Frank Vanhengel en Inge Westhovens.
Hij werkt op de luchtmachtbasis Kleine
Brogel als technisch officier van de F-16.
Sven startte in 2014 samen met Wim
Van Damme de partij Groen Zutendaal
om het groene karakter van Zutendaal
te accentueren en te beschermen. Sinds
2016 is hij voorzitter. Samen met Groen
engageert hij zich om mee te werken
aan het groene beleid van ZVP.

Natasja Vanmol (20) is de dochter van
Hilde Ramaekers en Peter Vanmol
en woont op de Besmer. Ze studeert
verpleegkunde aan de UCLL in
Genk. Daarnaast doet ze heel wat
vrijwilligerswerk: zo is ze actief kernlid
en voorzitter van jeugdhuis De Kaller.
Ze zetelt ze ook in het bestuur van
supportersclub Torpedo ’92. Ze wil de
jeugd graag nog wat meer in beweging
zetten en meer jongeren bereiken.

Feest
van

ANN &
alleman

Feest samen met de burgemeester
op ZONDAG 3 JUNI 2018
vanaf 16 uur aan de PASTORIJ (Vijverplein 2)
SPRINGKASTEEL
FOODTRUCK
& OPTREDENS van

MANDELSE COÖPERATIEVE
KNAPPE KOPPEN

G R OEN ZUTENDAAL V ER S TER KT ZV P -L IJST
Ve r volg v an p . 1 .
Na de verkiezingen van 2012 werd Groen Zutendaal opgericht om de focus te leggen
op de charme van Zutendaal: Het landelijke rustieke karakter. De partij legt zijn
focus op de volgende generaties met verschillende standpunten: ‘Harmonie tussen
verleden en toekomst’, ‘Inzetten op duurzame ontwikkelingen’, ‘Het groene karakter
van Zutendaal beschermen’ en ‘Dierenwelzijn’. “In een reeds groene, landelijke
gemeente is het niet evident om de noodzaak van een Groene partij duidelijk te
maken,” zegt oprichter van Groen Zutendaal Sven Vanhengel. “Anderzijds voel ik wel
dat deze partij hier nodig is.”
Marcia Hermans (28 jaar) en Sven Vanhengel (29 jaar) zijn de gezichten van Groen
Zutendaal en zullen opkomen op de lijst van ZVP.

GRATIS TOEGANG

GROEN ZUTENDAAL
V ERSTERKT ZV P- L IJST

Ann Schrijvers, Marcia Hermans, Sven Vanhengel, Rita Indestege

Z

VP (Zutendaalse Volkspartij, bestaande uit N-VA, Open VLD en onafhankelijken) en
Groen Zutendaal trekken op 14 oktober samen naar de kiezer als ‘ZVP’. De standpunten van
beide partijen komen verrassend goed overeen.
“Met ons beleid hebben we de voorbije jaren sterk ingezet op de uitbouw van een warme, duurzame gemeente waar het goed wonen is,”
stelt burgemeester en lijsttrekker Ann Schrijvers. “ZVP is een partij die duurzaamheid belangrijk vindt. Verschillende projecten bewijzen
dit: de initiatieven rond fietsbeleid, opwaardering van het openbare groen, opruimen van verwaarloosde tweede verblijven in overleg met
de eigenaars, het inzetten van een arbeidersploeg voor natuurbeheer, initiatieven rond het plaatsen van zonnepanelen, inrichting van het
wandelgebied Papendaalheide, oprichting dorpsrestaurant, ondersteuning van het verenigingsleven, …”
“We zijn erg gecharmeerd door het beleid dat ZVP de voorbije zes jaar voerde op sociaal en ecologisch vlak. Voor ons is het dan ook
vanzelfsprekend dat we aansluiten bij ZVP. Groen Zutendaal wil dit ten volle ondersteunen. Ook Groen Zutendaal wil haar schouders onder
dit soort warme initiatieven zetten,” zeggen Sven Vanhengel en Marcia Hermans.
Ve r vo l g p. 4.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Schansstraat 48/1, 3690 Zutendaal

Natasja Vanmol, voorzitter van jeugdhuis De Kaller, heeft zich
aangesloten bij ZVP en zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018 onze lijst versterken.
Me e r ve r ki e zi ngsni e uws p. 4.
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V

eilige fietsinfrastructuur is prioritair
voor ZVP. De voorbije jaren werden er
dan ook heel wat inspanningen gedaan om
in Zutendaal meer mensen op de fiets te
krijgen. Met de aanleg van een fietsring zal
ons centrum veiliger worden voor zwakke
weggebruikers.

S AV E -L A B E L V OOR
ZU T E N DA A L

H U I S VA N H ET K I N D

O

p initiatief van Rozette Reyskens,
bestuurslid
OVK
(Ouders
Verongelukte kinderen) ondertekende het
gemeentebestuur in augustus 2016 het
SAVE-charter. Met dit charter wenst OVK
lokale besturen blijvend aan te sporen
een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te
voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen
waar kinderen en jongeren vaak aan het
verkeer deelnemen.

A

Heidi Thijs, Rozette Reyskens, Matty Coninx, Ward Lenaerts

Minister Vandeurzen lanceerde onlangs een nieuwe subsidieoproep voor de erkenning van het Huis van het Kind. Wij zijn
alvast paraat. Op de Blookberg staat ons huis volop in de
steigers en in het najaar verwachten we de officiële opening.
Naast preventieve gezinsondersteuning komt er een heus
kinderdagverblijf voor 18 kindjes en een grote ruimte voor
middagslapertjes. De ruime belangstelling van toekomstige
ouders bewijst de meerwaarde voor onze groene parel.

Het traject van de fietsring is uniek. De 1.9 km lange fietsring
wordt aangelegd als fietsstraat. Fietsers krijgen er voorrang op
auto’s. De ring is strategisch goed gelegen voor de fietser. Het
traject loopt volledig rond het centrum, langs de basisscholen
en voorbij jeugdlokalen, jeugdhuis, kinderopvang en
sportvoorzieningen. Ook het fietsroutenetwerk sluit op de
ring aan. Tegen de zomer zal de fietsring klaar zijn. Wij kijken
er naar uit!

EEN Z ELF STA N DI G E N
O NAF H AN K E L I JK
Z U T END AA L
l s het aan ZVP l i gt , k om t er i n d e t oek om s t geen
fus i e van Zutend a a l m et een a nd er e gem eent e.
Dat Zutendaal s teeds goed s coor t a l s er een r a p p or t
wor dt opgemaakt, i s het b ew i j s d a t d e gem eent e
vol doende bes tuur s k r a cht heeft . Zut end a a l m oet
ui tgaan van haar st er k t es .
ZV P w i l w el b l i j ven
i nz etten op s amenw er k i ngs ver b a nd en zoa l s d i e nu
al bes taan met buur gem eent en om zo effi ci ënt en
met veel des kundi gh ei d t e k unnen funct i oner en.

HERINRIC HTI N G
B EGRAAF PL A AT S
Onze begraafplaats werd verfraaid en heringericht. Door
de aanleg van een breed pad is de begraafplaats nu vlot
toegankelijk. Jan Winkels maakte het kunstwerk Maia,
bestaande uit kleine mariabeeldjes, en de beelden van de
calvarie werden gerestaureerd en kregen een nieuwe centrale

MATTY C O N I N X I S
SCHEPEN
Rozette Reyskens, OVK-bestuurslid

Bart Bamps, Anita Nijssen, Jef Bobbaers en Dirk Smits

Begin 2018 werden de realisaties in Zutendaal positief
geëvalueerd en ontving het gemeentebestuur het SAVElabel. “Dit SAVE-label houdt de gemeente wakker om
blijvend in te zetten op verkeersveiligheid met bijzondere
aandacht voor de zwakke weggebruiker en kinderen in het
verkeer. Het betekent het begin van blijvende weg naar
verbetering zoals het voor ons een blijvende zoektocht blijft
om te overleven,” zegt Rozette.

ZUTENDAAL WINT DE LIMBURGSE
FAMILIEBOOM VAN RADIO 2.

O

p de gemeenteraad van 26 april is Matty
Coninx - in opvolging van Harry Vanherf
– aangesteld als schepen van financiën,
leefmilieu, duurzaamheid, land en bosbouw,
cultuur en kerkfabrieken.

Matty zetelt reeds 24 jaar in de gemeenteraad en 10 jaar in
de OCMW-raad waarvan 4 jaar als voorzitter. Hij werkt als
directeur in basisschool de Stapsteen te Wiemesmeer en
behaalde bij de laatste verkiezingen 794 stemmen. Sedert
1988 zit hij in het bestuur van ZVP waar hij dertig jaar de
financiën beheert. In oktober wil hij mee strijden voor de
absolute meerderheid.
plaats. Een enorme hoeveelheid krokussen en narcissen
sieren in de lente ons kerkhof. Ook in de nabije toekomst
zal er nog meer groen aangeplant worden. We hopen dat
de bezoekers er extra troost en rust kunnen vinden door de
omgeving te verfraaien.

Z

utendaal krijgt een unieke boom met 5
verschillende appelsoorten, 1 uit elke
provincie. Gemeenteraadslid en voormalig
schepen Harry Vanherf mag het peterschap
op zich nemen.
Speciaal voor de Radio 2 Tuindag heeft de nationale
boomgaardenstichting de bijzondere boom gekweekt. Er
werden 5 exemplaren gemaakt, één voor elke Vlaamse
provincie. De Limburgse boom krijgt een plek in het
gloednieuwe voedselbos van Zutendaal. “De voorbije jaren
hebben we de site achter de pastorij opgewaardeerd. Met
de volkstuintjes, de hondenuitloopweide en het ‘gezondesnoepjes-bos’ is dit gebied een mooie, groene long
geworden midden in ons centrum. In het ‘gezonde-snoepjesbos’ plantten we pas een aantal fruit- en notenbomen en
vruchtenstruiken. De appelboom van Radio 2 is er helemaal
op zijn plaats. Harry Vanherf wordt de peter van deze speciale
boom. Hij was de schepen van milieu onder wiens impuls
de site achter de pastorij werd opgewaardeerd. Nu hij als

schepen met pensioen is, heeft hij tijd om de appelboom
goed te verzorgen” aldus burgemeester Ann Schrijvers en
schepen van leefmilieu Matty Coninx.

Matty Coninx

