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Samen werken aan
een gelukkig nieuw jaar

Heraanleg Gobbelsrode

Elkaar een gelukkig jaar wensen is
goed. Samen aan een gelukkig jaar
werken is beter.

‘Nu de plannen definitief zijn en de aannemer bekend is, kan men beginnen met
de heraanleg van Gobbelsrode. Voor dit project is Aquafin de bouwheer en de
firma VBG staat in voor het uitvoeren van de werken,’ zegt Pieter Coosemans

Overal waar mensen voor elkaar kiezen,
kiezen zij voor een betere samenleving.
Door de zaken aan te pakken, door
creatief te zijn en te ondernemen blijkt
dat mensen tot grote daden in staat zijn.
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer
initiatieven en organisaties begonnen
ooit als geëngageerde inzet van en voor
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het
verenigingsleven, tot heel Holsbeek, heel
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid
heeft weinig vat op de internationale
economie. Wij willen de mensen dus niet
wijs maken dat we via overheidsingrepen
ons land kunnen isoleren uit de bedreigingen van de buitenwereld. Maar we
willen de mensen wel sociaal-economisch
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn
tegen de grillen van de wereldeconomie.
We willen ook ondernemers en bedrijven
versterken, zodat zij op hun beurt onze
economie versterken.
Alleen door oprechte samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat niemand in de
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van
CD&V voor U.
Pieter Coosemans op Gobbelsrode

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V
Erik Boon, voorzitter CD&V Holsbeek

Het eerste deel dat men zal aanpakken is
het traject van de collectorbuis afvalwater
Drogebeek. Dit start in de Poelweg, loopt
door de Leempoelstaat om vervolgens
Gobbelsrode op te draaien richting Lubbeek. Op 15 oktober is al de start gegeven
voor het aanleggen van de buizen en
nutsleidingen in de Poelweg en de Leempoelstraat.

Vanaf 15 januari 2009 starten de werken
op het bovengedeelte van de Gobbelsrode.
Dit is het stuk vanaf de Leempoelstraat tot
aan het kruispunt met de Houwaartsebaan.
De aannemer maakt eerst de rooilijn vrij
en graaft vervolgens een sleuf. Na het
leggen van alle nutsvoorzieningen wordt
een tweede sleuf gegraven voor de buizen.
(lees verder op blz. 4)

