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Mario 

 

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn! 

 

Als G|O|E|D willen we vooral de positieve 

zaken blijven onderscheiden. 

Neem nu bijvoorbeeld het organiseren van 

straatfeesten. 

Enkele jaren geleden werd er besloten om de 

straatfeesten te subsidiëren. 

Dit met de bedoeling om mensen vaker samen 

te brengen. 

In een tijd waar ieder van ons druk bezig is met 

het werk en het huishouden moet er voor 

gezorgd worden dat mensen elkaar blijven 

ontmoeten. 

Zeker in een periode waar mensen het alsmaar 

moeilijker hebben is het nodig dat de directe 

buren contact met elkaar blijven hebben, 

elkaar blijven helpen en steunen dag na dag. 

Aangezien het feit dat de procedure voor het 

verkrijgen van een subsidie en de hele 

administratieve regeling voor heel wat mensen 

een last was heeft het huidige bestuur 

unaniem besloten om de aanvraag- en 

 

 
Dirk 

 

Een viertal maanden geleden ben ik toegetreden tot 

G|O|E|D Heusden - Zolder. 

Na bijna een jaar als onafhankelijk gemeenteraadslid 

te fungeren was het voor mij de hoogste tijd om een 

beslissing te nemen. 

 

Ga ik stoppen, ga ik naar een andere partij? 

 

Mijn loyaliteit naar de inwoners van Heusden - Zolder 

heeft me geholpen om terug de stap te zetten om 

opnieuw aan partijpolitiek te doen. Bovendien was 

mijn werk als Schepen tijdens de vorige legislatuur 

nog niet afgerond. 

 

Lang heb ik niet moet nadenken! 

 

Voor mij kon de overstap slechts naar 1 partij ... 

G|O|E|D 

 

Mario en ik hadden al een mooi verleden samen en 

nadat ik een aantal gesprekken met hem had 

gevoerd, was ik meteen overtuigd.  Buiten de 

mandatarissen en de voorzitter kende ik op dat 

moment niemand van de ploeg. Maar daar zou snel 

verandering in komen. 

Al tijdens mijn eerste bestuursvergadering kon ik 

sterk aanvoelen dat Mario een mooie ploeg achter 

zich had staan.  Ondanks deze jonge politieke partij 

voelde ik meteen aan dat de neuzen in dezelfde 

richting stonden.  De gespreksonderwerpen leunden 

perfect aan bij mijn visie en bevestigden meteen dat 

ik de juiste keuze had gemaakt.  Kortom, het was 

voor mij opnieuw “thuiskomen”. Dit gevoel werd 

alleen nog versterkt toen ik tijdens  de openledendag 

kennis kon maken met de achterban en het geluk had 

om heel wat bekende gezichten tegen het lijf te 

lopen. 

 



 

afhandelingsprocedure sterk te 

vereenvoudigen. 

  

Voor de burger wordt de aanvraagperiode 

korter, slechts 1 maand vooraf, en de 

verantwoording moet niet meer met 

rekeningen, facturen, … 

Maakt men geen gebruik van een zaal of tent 

dan volstaat een kort verslag en enkele foto’s 

waarbij men aantoont dat het straatfeest heeft 

plaatsgevonden. Hierna wordt de toelage van 

125 euro uitgekeerd. 

Straten die een tent of een zaal huren, kunnen 

bijkomend nog steeds 1/3
de

 terugkrijgen van 

de kost met een maximum van 125 euro. 

  

Voor de gemeentelijke diensten wordt de 

administratieve afhandeling korter en 

eenvoudiger. 

  

U merkt, een beslissing die G|O|E|D is voor 

iedereen! :- 
 

Ondertussen ben ik al enkele maanden getuige 

geweest van heel wat enthousiasme binnen G|O|E|D 

en het verheugt me dan ook hoe snel onze partij 

groeit.  Kortom met deze ploeg en een achterban om 

“u” tegen te zeggen kan het niet anders dan dat we 

er in 2018 zullen staan. 

 

Ik, van mijn zijde, zal alvast mijn uiterste best doen 

om mijn steentje ertoe bij te dragen, want G|O|E|D 

is dit meer dan waard. 

 

 
 

714 maal bedankt… 

Op 24 april was het weer zover! Onze 3
e
 eetdag, 

opnieuw een succes. 

Een succes op verschillende domeinen: het lekkere 

eten, de vlotte en aangename bediening, de inzet en 

helpende handen.  

Door het hartelijke en G|O|E|D|E ontvangst van 

onze burgemeester Mario en voorzitter Peter 

smaakte de aangeboden soep nog lekkerder. 

De drukte werd goed opgevangen door 2 buffetten 

en de keuze was erg gevarieerd met nieuwe, lekkere 

 

 
 

EK VOETBAL 2016 

OP GROOT SCHERM 

De speelplaats van de vroegere lagere school in 

Heusden zal tijdens het komende 

voetbalkampioenschap als EK-arena dienen. 

De gemeente laat een groot scherm plaatsen waarop 

de wedstrijden van België, Italië, Spanje en Turkije 

van de voorronde te volgen zijn. 

Als er meerdere van die landen op hetzelfde moment 

spelen, wordt gekozen voor dat land met de grootste 

aanhang in Heusden-Zolder. Van de andere wedstrijd 

zal de stand op een ander scherm weergegeven 



sauzen. Ook de desserts met een tasje koffie na 

wisten velen te bekoren. Waarom ook niet, nog even 

napraten met je buur, een ander lid of sympathisant.  

Op naar een nieuw moment van samenzijn, met 

lekkers en prettige gesprekken.  

Bedankt voor jullie komst, bedankt voor jullie steun 

en hulp! 

 

worden. 

Omdat dit de enige locatie in onze gemeente is waar 

het voetbal op groot scherm zal te volgen zijn, 

nodigen wij jullie graag mee uit om hier samen met 

ons naar te gaan en samen het glas te heffen tijdens 

de match! 

Dit is alvast het uitzendschema in de EK-Arena 

12 jun 

15 uur: Turkije-Kroatië 

13 juni 

15 uur: Spanje-Tsjechië 

21 uur: België-Italië 

17 juni 

15 uur: Italië-Zweden 

21 uur: Spanje-Turkije 

 

18 juni 

15 uur: België-Ierland 

21 juni 

21 uur Tsjechië-Turkije 

22 juni 

21 uur: Zweden-België 

Na de voorrondes wordt een nieuwe planning 

opgemaakt, ook de halve finale en finale worden 

uitgezonden. 

 

 


