
Nieuwsbrief 9 - April 2008

Beste CD&V -er,

De maand april was de actiemaand bij uitstek van het huidige werkjaar.  Vijf van onze afdelingen gaven gehoor aan de 
oproep van CD&V-Nationaal om een actie te organiseren onder de titel 'Net werkt'.  Elk van de afdelingen kwam op de 
proppen met een initiatief op maat gesneden van de omgeving. De ene actie was al wat uitgebreider dan de andere, 
maar daarom niet minder succesvol.  In deze Kortweg zetten we graag de deelnemende afdelingen eventjes in de 
schijnwerpers.  

Andere afdelingen grepen de kans aan om een parlementair in hun bestuur uit te nodigen die een woordje uitleg kwam 
geven omtrent de regeringsvorming en het regeerakkoord.  De parlementairen geven graag een woordje uitleg want als 
militant hebt u het recht om goed geïnformeerd te worden. 

U ziet het: het was een productieve maand voor onze afdelingen.  Het motto 'In alle straten' in praktijk omgezet.  Proficiat 
met het resultaat!  Vrijiwlligers, bedankt voor jullie inzet!

We wensen je veel leesplezier met deze 9° editie van de Kortweg.

Odette Van Hamme, voorzitter regio Meetjesland Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

ALGEMEEN

Uitnodiging Federale ronde op 9 mei 2008 & Voorzittersverkiezingen

Op vrijdag 9 mei 2008 zakt kandidaat-voorzitter Marianne Thyssen in het gezelschap van voorzitter ad interim Wouter 
Beke, ministers Pieter De Crem en Jo Vandeurzen en staatssecretaris Etienne Schouppe af  naar Oost-Vlaanderen. 
Marianne Thyssen vindt het belangrijk persoonlijk kennis te maken met de leden, ook al is ze de enige kandidaat voor 
het nationaal voorzitterschap.  Nadien geven de ministers en staatssecretaris hun kijk op de politieke actualiteit en het 
regeerakkoord.  

U bent van harte welkom op vrijdag 9 mei vanaf 19u30 in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (Woodrow 
Wilsonplein) te Gent.  

Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst, samen met de stembrief voor de verkiezing van 
een nationale voorzitter.  U kan stemmen via internet of door uw stembrief per post terug te sturen,  mee te brengen op 9 
mei of af te geven op het regionaal secretariaat. 

Gezinsdag

Naar goeie,  oude traditie organiseert  CD&V opnieuw een gezinsdag.  Deze keer op 8 juni  2008 in Plopsaland (De 



Panne).   Als CD&V-lid krijgt u een speciale prijs.  U betaalt slechts 10 euro per persoon in plaats van 24 euro.  Kinderen 
tussen 85 en 100 cm betalen 3 euro.  Zijn je kinderen kleiner, dan mogen ze gratis het park in.  Voor meer informatie en 
om kaarten te bestellen kan u terecht op de website www.cdenv.be/gezinsdag.

De regio's Gent & Meetjesland leggen dit jaar een bus in.  We vragen hier wel een kleine bijdrage voor.  U betaalt 5 euro 
per persoon (kinderen jonger dan 12 jaar betalen slechts 2,5 €).  Om uw plaats te reserveren of voor informatie omtrent 
opstapplaatsen kan u terecht op het regionaal secretariaat (09/221.45.81 of secretariaatgent@cdenv.be).  

Ronde tafel Ruimtelijke ordening – 6 mei 2008

Ruimtelijke ordening, hoe complex ook, beroert veel inwoners.  Tal van mandatarissen en bestuursleden worden er ook 
over aangesproken.  
Binnenkort ondergaat het decreet Ruimtelijke ordening enkele wijzigingen.  Om iedereen zo goed mogelijk te informeren 
organiseert de CD&V-fractie van het Vlaams Parlement per provincie een bijeenkomst. Voor Oost-Vlaanderen gaat de 
vergadering door op dinsdag 6 mei in het Jeugd- en Ontmoetingscentrum te Destelbergen (Kerkham).  
U bent van harte welkom vanaf 19u45.

AFDELINGEN IN ACTIE

 
Vijf van onze afdelingen organiseerden een actie in het kader van 'Net werkt'. Met hun actie wilden ze de aandacht 
vestigen op de waarde van een nette en propere gemeente. De acties varieerden van deelname aan een opruimactie 
over een fotowedstrijd tot een heuse fiets- en wandeltocht. We geven u een kort overzicht van de verschillende acties.

Zomergem

     Het schepencollege van Zomergem besloot vorig jaar de bebloeming in 
     Zomergem af te bouwen. De gemeente moet namelijk besparen en zag de
     bebloeming als een luxeproduct.
     Voor CD&V is het afschaffen van de bebloeming er echt te veel aan. Zeker na het
     wegvallen van de ijspiste en de situatie rond het zwembad. De partij vindt dat
     het gemeentebestuur de troeven die de gemeente heeft, te veel afbouwt of 
     in vraag stelt. CD&V-Zomergem stelt voor dat het gemeentebestuur een 
     project indient bij minister Peeters rond stille recreatie.

    Om de woorden kracht bij te zetten, besloot de afdeling op zaterdag 12 april   
    alvast enkele lantaarnen op de Markt opnieuw te bebloemen.   

Zelzate

    Op vrijdag 18 april staken een 15-tal CD&V-leden van afdeling Zelzate 
    de handen uit de mouwen en gaven zij het busstation een flinke opfrisbeurt.  
    Er werd zwerfvuil opgeruimd, onkruid gewied en greppels geveegd. 
   Het resultaat mocht gezien worden.

   CD&V-Zelzate vindt dat het beleid van de huidige meerderheid te kort schiet als  
   het een 'propere gemeente' betreft. De partij kaart het probleem niet enkel aan    
   via de actie, maar heeft ook in de gemeenteraad reeds een aantal voorstellen op 
   tafel gelegd.  Zo was er het voorstel om een duurzaamheidsambtenaar in dienst 
   te nemen en deel te nemen aan het 'indevuilbak' programma van de Vlaamse 
   regering.  CD&V roept het bestuur op ernstig werk te maken van een degelijk beleid.

Waarschoot

    Op zaterdag 19 april organiseerde JONGCD&V-Waarschoot in samenwerking met 
    ACW een ludieke doe-, zoek- en wandeltocht rond zwerfvuil.
  
   Langs een route van ca 5 km waren vijf stopplaatsen voorzien waar niet alleen iets  
   kon genuttigd worden, maar waar ook een leerrijk spel kon gespeeld worden.  
   Het werd een leuke wandeling met een klimaatspel, denkopdrachten en zelfs een
   simulatie van een containerpark waar de mensen hun sorteerkennis konden testen. 
   De deelnemers kregen eveneens een prikker en een vuilzak mee zodat ze onderweg 
   het zwerfvuil konden verzamelen.

http://www.cdenv.be/gezinsdag
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Eeklo

    CD&V-Eeklo nam deel aan de actie 'Net werkt' met een wandel- en fietstocht 
    op zaterdag 26 april.  
    Met de tocht wou men de inwoners nader kennis laten maken met de mooie 
    en nette plekjes van hun woonplaats. Onderweg werd zwerfvuil opgeruimd en 
    vuile plekjes opgepoetst.  
    Onder een stralende zon werden de deelnemers van de fiets- en wandeltocht 
    om 16u opgewacht op de markt waar het ingezamelde afval werd bijeengeraapt.

Assenede

CD&V-Assenede organiseert in het kader van 'Net Werkt' een fotowedstrijd onder de titel 'Het mooiste kiekje van het 
lelijkste plekje in Assenede'.  

Via de fotowedstrijd roept CD&V de inwoners op een foto te maken van een plaats of situatie die properder en beter kan. 
Bij elke foto wordt gevraagd om aan te geven welk probleem er is en hoe het eventueel opgelost kan worden.  CD&V zal 
van de ingezonden foto's een stevig dossier maken en de problemen die werden aangebracht op de gemeenteraad van 
mei bespreken.
De foto's worden verwacht tegen 30 april.   We zijn alvast nieuwsgierig naar wat er zoal zal binnenlopen.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

 
Antwerpsesteenweg wordt veiliger

Op 15 maart hielden zo'n 700 buurtbewoners een mars in Oostakker voor een veiligere Antwerpsesteenweg.  Aanleiding 
voor  de  mars  waren  twee dodelijke  ongevallen  op  de  gewestweg  vlak  bij  elkaar  in  het  najaar  van  2007.  Vlaams 
volksvertegenwoordiger  Joke  Schauvliege  mocht  als  meter  van  de  actie  een  petitie  met  1501  handtekeningen  in 
ontvangst nemen. Die overhandigde ze op vrijdag 21 maart in aanwezigheid van de organisatoren van de mars en van 
provincieraadslid en buurtbewoner Jef Van Pee aan Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits. 

Foto 1 - Volksvertegenwoordigers Stefan Vercamer en Joke Schauvliege, provincieraadslid Jef Van Pee en gemeenteraadslid Matthieu Dierckx stapten 
mee voor meer verkeersveiligheid op de gewestweg N70 - Foto 2 - Overhandiging van de petitie aan minister Crevits die concrete beloftes deed.

Via een parlementaire vraag kreeg Joke van de minister bevestigd dat nog voor het einde van dit jaar er drie beveiligde 
oversteekplaatsen  bij  komen:  een  oversteek  met  middengeleider  aan  het  kruispunt  N70-Oudebareelstraat/Kleine 
Schuurstraat en aan het kruispunt N70-Maalderijstraat en tenslotte een fietsoversteek aan de splitsing N70/N70a ('Oude 
Antwerpsesteenweg').

Een enorm succes omdat na jarenlange vragen van de buurt en vele doden het bewuste stuk eindelijk verkeersveiliger 
zal worden. Over het probleem van de draaiende bus aan de P&R Carrefour wordt nog verder onderhandeld met alle 
bevoegde instanties.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

 Vlaamse fractie: dinsdag 6 mei 'Ronde tafel Ruimtelijke Ordening' onder leiding van Joke Schauvliege in het 



Jeugd- en Gemeenschapscentrum te Destelbergen (Kerkham – parkeergelegenheid aan het Gemeentehuis op 
de Dendermondsesteenweg). Ontvangst vanaf 19.45.

 Vereniging van CD&V-mandatarissen:  dinsdag 13 mei bezoek aan Eeklo met als thema 'groene stroom en 
beleid rond sluikstorten'.  
Info: vereniging.cdenv.be, 02 238 38 40

 CD&V-gezinsdag:  zondag  8  juni  2008  in  Plopsaland  (De  Panne).  Kaarten  te  bestellen  via  het  nationaal 
secretariaat  of  via  de  website  www.cdenv.be/gezinsdag.  Vanuit  de  regio's  Gent  en  Eeklo  wordt  een  bus 
ingelegd.  Voor de busreservatie kan u terecht op het regionaal secretariaat.
Info: regionaal secretariaat 09 221 45 81

 CD&V-Nationaal -  Dag van de afdeling:  zaterdag 21 juni van 9.30 tot 14 uur in het Kasteel van Horst in 
Holsbeek.
Info: Brecht Grieten 02 238 38 78, bgrieten@cdenv.be

Provinciaal

 Ronde van Vlaanderen met federale ministers en kandidaat algemeen voorzitter Marianne Thyssen - 
vrijdag 9 mei 2008 in het PAC (Provinciaal Administratief Centrum) aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) te 
Gent. Onthaal vanaf 19u30.  
Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

Regionaal

 Regiobestuur  Meetjesland:  donderdag  22  mei  om  20  uur  in  Sporthal  Lembeke  in  zaal  't  Gaaperken, 
Heihoekse kerkwegel 12 in Lembeke.

 Open regiobestuur ter bespreking van de congresteksten – alle leden zijn welkom.  De bijeenkomsten 
gaan door op:

• Regio Meetjesland: donderdag 19 juni 2008 om 20u
• Regio Gent: vrijdag 20 juni 2008 om 20u

Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt het klassieke regiobestuur plaats.  Deze vergadering start om 19u en 
loopt nadien over in het Open regiobestuur.
Een concrete uitnodiging volgt.
 

 Senioren  regio  Gent:  donderdag  19  juni  daguitstap  in  Gent.  Met  een  politiek  luik  in  de  voormiddag  en 
aandacht  voor  het  culturele  in  de  namiddag.   Deelname aan  de  uitstap  kost  35  euro  per  persoon.  Alle 
seniorenleden van de regio Gent krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus.  

Afdelingen

 Melle:  zondag  4  mei  vanaf  9  uur  ontbijt  in  zaal  Flormanic,  Gemeenteplein  in  Melle  met  gastspreker 
staatssecretaris Etienne Schouppe.
Info & inschrijven: Ria Coppens-De Paepe 0486 58 27 83, ria.depaepe@skynet.be 

 JONGCD&V Zulte: vrijdag 9 mei om 20 uur info-avond 'Bouwen of verbouwen' in de Gaston Martensszaal in 
Zulte. 
Info: Lies Cosaert, lies.cosaert@pandora.be

 Gent:  zondag  11  mei  Gent  van  12  uur  tot  13.30  moederdagmaaltijd  in  het  Parochiaal  Centrum,  Oude 
Abdijstraat 3 in Drongen. Spare ribs à volonté met groentenbuffet.  Kostprijs: volw. € 15 en kind. - 12 jaar € 7,5. 
Inschrijven via betaling op rekeningnummer 890-0140710-91 met vermelding van naam en aantal personen.
Info: www.gent.cdenv.be

 Wachtebeke-Moerbeke: woensdag 14 mei om 20 uur gezamenlijke ledenvergadering in de Hubertuszaal van 
De Kring, Kerkstraat in Wachtebeke. Gastspreker is Leen Dierick, Volksvertegenwoordiger.
Info:  voor  Wachtebeke  bij  Geert  Buysse  (giebie@skynet.be)  en  voor  Moerbeke  bij  Johan  Aper 
(johan.aper@skynet.be). 

 Assenede:  donderdag 15 mei bestuursvergadering met toelichting omtrent 'Sociale huisvesting' door Steven 
Van Damme.

 Gavere:  donderdag 15 mei om 20 uur 'Op de sofa met Minister Pieter De Crem' in het Parochiaal Centrum, 
Hulststraat 27 in Asper. 
Info: Dirk Martens, dirkmartens2@skynet.be

 Oosterzele: zaterdag 17, zondag 18 & maandag 19 mei jaarlijks driedaags CD&V-feest in de Parochiale Kring 
in het centrum van Oosterzele. Zaterdag vanaf 19 uur vriendenmaal Vanaf 21 uur dans met muziek verzorgd 
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door  Jan  Parent,  geflankeerd  door  zangeressen  Elfi  Strackx  en  Annelies  Parent.  Zondag  vanaf  11.30 
vriendenmaal. Maandag om 14 uur gratis koffietafel voor senioren en minder-validen. Muzikale omkadering met 
Lucien  Beeckman,  André  de  Coene,  Aimé  Lagaert  en  zijn  'Old  Friends'.  Keuzemenu  voor  beide  dagen: 
kalkoenfilet  met  champignionsaus,  gemengde  groenten,  fruit  en  kroketten  of  zalmfilet  met  garnaalsaus, 
gemengde groenten en kroketten. Kostprijs vriendenmaal: volw. € 13  en kind. € 7. 
Info & inschrijven: bij de burgemeester en de mandatarissen

 Gent sectie Oostakker-Mendonk-Desteldonk-Sint-Kruis-Winkel:  zondag 18 mei vanaf 12 uur eetfestijn in 
het O.C. Oostakker. Menu: aperitief, beenhesp op de barbecue, dessertenbuffet. Kostprijs: volw. € 12,5 en kind. 
jonger dan 12 jaar gratis.
Info & inschrijven: martine.demeyer@tele2.be

 Destelbergen:  maandag  19  mei  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla,  Dendermondsesteenweg  in 
Destelbergen.

 Waarschoot:  dinsdag  20  mei om  19.30  bestuursvergadering  in  het  chinees  restaurant  De  Panda  in 
Waarschoot.

 Zelzate:  vrijdag  30  mei  om  19  uur  in  het  Buurt-  en  Ontmoetingscentrum  Klein  Rusland  (West-kant). 
Gastspreker is Stefaan Vercamer, Volksvertegenwoordiger. Kaarten: volw. € 18 aperitief inbegrepen en kind. 
t.e.m. 12 jaar € 12.   Inschrijven voor 27 mei via betaling op rekeningnummer 890-9740512-94 van CD&V-
Zelzate met vermelding van naam en aantal  personen.
Info: Luc De Vos 0477 40 24 27, devos.kwist@skynet.be

 Merelbeke: zaterdag 31 mei & zondag 1 juni jaarlijks tweedaags CD&V-feest in de Selectahallen, Kloosterstraat 
in Merelbeke. Zaterdag 31 mei om 14 uur 55+namiddag met Luc Caals. Zondag 1 juni om 12 uur barbecue. 
Kostprijs: volw. € 14 en kind. € 7.
Info & inschrijven: Rita Thienpont, 0478 58 35 15, rita.thienpont1@pandora.be

 Eeklo: zondag 8 juni ontbijtactie ten voordele van het kinderkankerfonds Koester. Kostrpijs: 6 € pp of 22 € voor 
een familiepakket voor 4 personen.  Levering aan huis.  Inschrijven voor 30 mei.
Info & inschrijven: Nicole Van Deynse, 0485 30 88 76, nicolevandeynse@hotmail.com

INFO

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd aan alle leden van wie we beschikken over een e-mailadres.  Wenst u deze nieuwsbrief 
voortaan niet meer te ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou toegestuurd krijgen, aarzel dan niet en 
neem contact op met het secretariaat.

Koning Albertlaan 214, 9000 Gent
09/221.45.81
secretariaatgent@cdenv.be

Verantwoordelijk uitgever: Veronique Velghe, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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