
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 28 – December  2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 
 
Hier is hij dan … de laatste editie van de Kortweg voor 2010. En wees gerust: het wordt geen uitgebreid 
naslagwerk. We houden het kort en feestelijk: een terugblik op het Belgische voorzitterschap van de Europese 
unie, zetten gedeputeerde Vercamer in de bloemetjes en nodigen jullie uit naar „An afternoon in Winter‟ op 29 
januari.  
 
Er rest ons verder enkel u en uw familie een warm & wervelend, bruisend & betoverend, gezond & gelukkig, 
sprankelend & schitterend nieuw jaar te wensen!   
 
Veel leesplezier en tot 29 januari!  

Odette Van Hamme      Marc  De Clercq 

voorzitter regio Meetjesland      voorzitter regio Gent 

        
 

 
ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS 

 

 
 
Uitnodiging ‘An afternoon in Winter’  
 

2009 loopt op zijn einde. Voor ons ligt een nieuw jaar, een nieuw begin. En dat willen we samen met u vieren.   
Wij nodigen u graag uit voor een gezellige „Afternoon in winter‟ op zaterdag 29 januari 2011 in Den Hof, 
Stationstraat 22 te Zelzate. 

 
Het wordt dus geen klassieke receptie. Wel een „zoete receptie‟. In een aangenaam kader kunnen we genieten 
van winterse dranken, zoete hapjes en een gastspreker - Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken 
Hilde Crevits – die het ijs onmiddellijk zal breken.  

De receptie start om 15u30 en loopt tot 17u30. De toespraak wordt verwacht omstreeks 15u45.  
 
Alle leden van de regio‟s Gent & Meetjesland zijn welkom. Inschrijven kan tot 26 januari via het regionaal 
secretariaat (09/221.45.81 – secretariaatgent@cdenv.be). 
 

 
Kiezen of combineren … wij gaan voor het tweede! 
 

Door een ongelukkig toeval vallen de nieuwjaarsbijeenkomst van de regio‟s Gent & Meetjesland en CD&V 
nationaal op dezelfde dag. Maar niet getreurd. Gelukkig niet op hetzelfde uur. U hoeft dus niet te kiezen waar u 
naartoe gaat want wij bieden u de ideale oplossing. 
Stap op de bus en combineer beide activiteiten!  De bus brengt u van Gent via Zelzate (An afternoon in Winter) 
naar de nationale receptie in Antwerpen (Zuiderkroon). Uiteraard kan u ook pas in Zelzate opstappen. 



Voor slechts 5 € kan u zorgeloos genieten van een CD&V uitstap. 
 
Inschrijven voor de bus kan tot 26 januari op het regionaal secretariaat (secretariaatgent@cdenv.be – 09 221 45 
81). Bij inschrijving verneemt u de praktische info (uurregeling, adres) .  
Let wel: pas na betaling is uw inschrijving definitief!  Betalen kan via overschrijving  op rekeningnummer 737-
0235027-39 (t.a.v. vzw Unitas Oost-Vlaanderen, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent) met vermelding „bus GM‟ en 
de naam en het aantal personen.  
 
Laat deze mooie kans niet liggen!  
 
 
 
 Creatief met mutsen 

 
De eindejaarscampagne van CD&V Nationaal kreeg de titel „Goedgemutst het  
nieuwe jaar in‟ mee.  Om de actie kracht bij te zetten voorzagen ze ook oranje  
mutsen. 
 
Originele foto‟s met de oranje mutsen mogen doorgestuurd worden naar  
het secretariaat. Afdeling waarschoot beet de spits af met haar nieuwjaarskaart….  
 
 

 
Onze afdelingen in de bres voor het goede doel  

 

CD&V afdelingen en geledingen organiseren niet enkel activiteiten ten voordele van de eigen kas. Zo nu en dan 
lezen wij dat ze de opbrengst van een of andere activiteit doneren aan het goede doel. We vermelden er hier 
twee (V&M Eeklo en afdeling Waarschoot), maar er zijn er ongetwijfeld veel meer. 

 

CD&V V&M  Eeklo overhandigt cheque van 2.000 euro 
 

Voor de 10
e
 keer zamelde V&M Eeklo geld in met een ontbijtactie ten 

voordele van „Koester‟. Koester is een thuiszorgproject van de 
kinderkankerafdeling van het UZ Gent dat het mogelijk maakt om kinderen 
met kanker maximaal thuis te kunnen verzorgen. Wanneer geen therapie 
meer mogelijk is, bekijken ze de mogelijkheden van paliatieve zorg thuis. 

  
Waarschoot fietst voor het goede doel 

 
De actie "fietsen met de burgemeester voor het goede doel"  
kon dankzij de steun van meer dan 300 enthousiaste fietsers 
en sponsors 1.500 euro schenken aan het scholenproject "1 
uit 1000" van de Lieve. 
  

 
  
 
 CD&V secretariaat gesloten tussen kerst en nieuw 
 

De medewerkers va het CD&V secretariaat in Gent genieten tussen kerst en nieuw van enkele welverdiende 
dagen verlof. Het secretariaat is gesloten van 23 december 2010 tot en met 2 januari 2011.Vanaf 3 januari zijn we 
opnieuw paraat om u met raad en daad bij te staan.   
 
 
 

   

 
NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

 

 
 
Het Belgische voorzitterschap van de Europese unie is aan het einde gekomen. Aangezien onze ministers daarin 
een prominente rol speelden, geven we hieronder alvast een eerste indruk. In een latere editie zullen we 
uitgebreider terugkomen op het onderwerp. 

 

 

 

mailto:secretariaatgent@cdenv.be


Defensietop in Gent – minister Pieter De Crem 

 
In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie werden heel wat informele bijeenkomsten 
gehouden tussen de EU-Ministers. Ook wat betreft Defensie stond een vergadering in het programma onder 
leiding van onze Minister van Defensie, Pieter De Crem. Hij koos als locatie voor de EU-top niet voor Brussel, 
maar wel voor Gent. Kortweg kon hem na afloop van de tweedaagse bijeenkomst enkele vragen stellen. 
 
Ons land is momenteel voorzitter van de Europese Raad. Heeft zulk een voorzitterschap in de nieuwe 
samenstelling en met Van Rompuy als permanent voorzitter nog enige zin? 
 

Het is inderdaad zo dat ons Belgisch voorzitterschap op een cruciaal moment valt, vlak na de goedkeuring van 
het Verdrag van Lissabon en de aanstellingen van Herman Van Rompuy, als 
voorzitter van de Europese raad, en van Catherine Ashton, als hoge 
vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid. 
Nee, ik geloof niet dat de rol van de roterende voorzitter uitgespeeld is. Het is 
waar dat de nieuwe werkomgeving en functies een andere invulling geven aan 
het roterende voorzitterschap, maar het is en blijft bij uitstek de gelegenheid 
om als land een stempel op het Europese beleid te drukken.  
Zo gaat het er tijdens dit Belgische Voorzitterschap ondermeer om de 
European External Action Service (EEAS), zeg maar een Ministerie van 

Buitenlandse Zaken op Europees niveau, die mevrouw Ashton momenteel aan het oprichten is en die haar in 
haar opdracht moet ondersteunen, de juiste aansturing te geven.  
 
Wat is het doel van een defensietop zoals in Gent werd georganiseerd? 
 
Tijdens deze informele Defensietop bogen de Defensieministers van de Europese Unie zich over verschillende 
onderwerpen. 
Zoals ik daarnet al zei, willen we een goede aansturing geven van de instrumenten (zoals de EEAS) en de 
mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon ons biedt op het vlak van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en 
Defensiebeleid.  
Misschien wel het belangrijkste onderwerp was de economische context en de impact op defensie-investeringen. 
Zowat alle Europese landen kampen met zeer grote besparingen op het defensiebudget. Maar laat dat nu net de 
uitdaging en niet een hindernis zijn om verder te gaan in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees 
defensiebeleid! 
Verder werden er Europese partnerschappen met de onder andere de NAVO, de Verenigde Naties, enz. 
geëvalueerd. Ook de rol van het Europese Defensie Agentschap kwam aan bod. 
 
Een informele top zegt u! Heeft dit dan enige betekenis? 

 
Let op! Informeel betekent zeker niet nutteloos. Wat hier besproken werd is immers gespreksstof voor 
verschillende werkgroepen. De conclusies uit het „Framework of Ghent‟ moeten nu vertaald worden in duidelijke 
engagementen. Die leggen we bij de formele vergadering van de ministers van Defensie - die in december in 
Brussel doorgaat - aan de verschillende landen ter goedkeuring voor. Zo een informele top is dus zeer belangrijk 
want het is hier dat we de krijtlijnen uittekenen.  
 
Welk zijn de resultaten van deze informele defensietop? 
 

In Gent zochten, en vonden we, politieke eensgezindheid om de militaire capaciteiten beter te bundelen. De 
militaire samenwerking kan en moet beter. Daar was iedereen om de tafel het over eens.  We moeten enerzijds 
zoeken naar meer samenwerkingsmogelijkheden. Ik denk daarbij aan projecten zoals het European AirTransport 
Command, waar meer dan tweehonderd vliegtuigen uit vier landen onder een centraal commando komen. Maar 
het gaat nog verder: naar betere afspraken over welke taken een land voor haar rekening neemt of waarvoor ze 
beroep doen op elkaar. 
We staan hier op een keerpunt. Traditioneel waren de Europese regeringen eerder terughoudend op 
samenwerkingen op EU-vlak. Ik ben zeer tevreden dat ik deze ommezwaai in het „Framework of Ghent‟, zoals de 
besluiten van deze top worden genoemd, kan verankeren. 
 
Welke garantie bestaat er dat al deze (informele) beslissingen ook gevolgd en uitgevoerd zullen worden? 
 
De beste garantie is de huidige budgettaire context. Landen zoals Duitsland en Frankrijk, maar ook in het 
Verenigd Koninkrijk, halen de broeksriem op de defensie-uitgaven strak aan. Door samen te werken, de 
capaciteiten goed op elkaar af te stemmen, kan Europa zich op Defensie- en veiligheidsvlak versterken en ter 
gelijkertijd de kostprijs drukken. 
 
Had deze defensietop het door u gehoopt resultaat? 
 
Eerst en vooral wil ik al die mensen achter de schermen bedanken die de voorbije maanden en dagen in de weer 



waren zodat alles hier op rolletjes verliep. Inderdaad deze top is beslist een succes! En niet omdat Pieter De 
Crem dat graag hoort!  Alle ministers verlieten Gent met een grote tevredenheid. We hebben hier gediscussieerd 
over de Europese Defensie van morgen. We hebben een stap vooruit gezet. En dat was lang geleden! 
 
 
 Het akkoord van Cancun – Vlaams minister Joke Schauvliege 
 

Minister Joke Schauvliege heeft haar voorzitterschap van de Europese 
Raad Leefmilieu in schoonheid kunnen afsluiten met een goed resultaat 
op de VN-klimaattop in Cancun. Na de ontgoocheling van Kopenhagen 
eind 2009 werd het vertrouwen in het multilateraal overleg hersteld. Zo 
kon er dit jaar met meer dan 190 landen een overeenkomst gesloten 
worden om ontbossing tegen te gaan. Verder is er een akkoord over 
technologie-overdracht. Dat houdt in dat industrielanden hun kennis over 
klimaattechnologie ter beschikking stellen van ontwikkelingslanden. Ook 
de belofte om zowel op korte als op lange termijn geld ter beschikking te 
stellen aan de derde wereld voor hun strijd tegen de opwarming van de 
aarde, werd verankerd in het VN-proces. 
 
“Het akkoord van Cancun is een nieuwe stap in de goede richting. Het actieve en eensgezinde optreden van de 
Europese unie heeft alleszins geholpen om uiteenlopende standpunten dichter bij elkaar te brengen. Ik ben 
namens het Belgisch EU-voorzitterschap trots dat de 27 lidstaten in Cancun een substantiële bijdrage aan de 
wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering hebben geleverd”, zegt Vlaams minister van leefmilieu Joke 
Schauvliege. 
 
Meer info: www.jokeschauvliege.be 
 

 

 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE 
 

 

 
Gedeputeerde Alexander Vercamer In de bloemetjes 

 
Recentelijk was het precies 25 jaar geleden dat  Alexander (Sander) Vercamer de eed aflegde als 
gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.  

 
Hiermee is hij de 10

de
 gedeputeerde van Oost-Vlaanderen die 

dat mandaat meer dan 25 jaar uitvoert. In de naoorlogse 
geschiedenis van onze provincie is hij de 3

de
 na Alfred van 

Geert (1932-1959) en Ernest De Wilde (1946-1974).  
De recordhouder, zowel wat het mandaat van gedeputeerde als 
dat van provincieraadslid betreft, is de Dendermondenaar Jan 
Baptist Cooreman (1855-1938) die in de provincieraad zetelde 
van 1882 tot 1929 en gedeputeerde was van 1899 tot 1929.  
 

Namens de deputatie werd Alexander (Sander) Vercamer gehuldigd in het Provinciehuis voor 25 jaar 
mandaat als gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 

 

WAARHEEN VANDAAG 
 

 

 
Nationaal: 

Nationale nieuwjaarsreceptie: zaterdag 29 januari in de Zuiderkroon, Vlaams Kaai 
81, Antwerpen. Info & inschrijven: www.cdenv.be/nieuwjaarsreceptie. 

 

http://www.jokeschauvliege.be/


Regionaal: 
 

 JONGCD&V Regio Meetjesland: bestuursvergadering van 17u tot 17u45, van 18u tot 
20u Regionale raad Congres. 

 Senioren regio Gent & Meetjesland - vrijdag 28 januari - gelegenheidstoespraak Rik 
Torfs, senator - Panoramische zaal, Lange Kruisstraat 7, Gent om 10u.  

 Regio Gent & Meetjesland (gastafdeling Zelzate) - zaterdag 29 januari - „An 
afternoon in Winter‟ met gelegenheidstoespraak Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken – Hotel Restaurant Den Hof, Stationsstraat 22 te Zelzate (van 15u30 tot 
17u30). 

 

 Regio Meetjesland: donderdag 3 februari bestuursvergadering in Sint-Laureins. 
 
 

Afdelingen: 
 

 Dinsdag 21 december 
o Lochristi: bestuursvergadering. 
o Gavere: bestuursvergadering.  

De Pinte: zondag 26 december oudejaarsreceptie met gastspreker Stefaan Vercamer, 
federaal volksvertegenwoordiger - in de raadzaal van het gemeentehuis, De Pinte om 11u. 

Zaterdag 8 januari: 

 Destelbergen: Breughelmaal - Jeugd- en Ontmoetingscentrum, Kerkham 2-4, 
Destelbergen om 19u, volw. 15 euro – kind. 7,5 euro. Contact: 
gerard.debrauwer@skynet.be, santina.driesen@telenet.be 

 Aalter: Markt, Aalter van 19u tot 21u. 

Eeklo: zondag 9 januari ontbijt met gelegenheidstoespraak Leen Dierick, federaal 
volksvertegenwoordiger - Sparrenhof, Brugsesteenweg 183, Eeklo om 8u30. Kostprijs: 8 euro. 
Contact: wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com, 09 377 63 14. 

Senioren Lochristi: donderdag 13 januari nieuwjaarsdiner - in de lokalen van de 
gewezen gemeentelijke school, Hoekstraat, Zeveneken. Contact, j.audenaert@skynet.be, 
0476 94 82 09. 

Melle: zaterdag 15 januari  - Museumzaal, Brouwerij Huyghe, ingang via 
Geraardbergsesteenweg, Melle om 19u30. 

Lovendegem: zondag 16 januari feestelijk ontbijt  - polyvalente zaal, Sportstraat 2, 
Lovendegem van 9u tot 11u. Contact: j.vanwaeleghem@acv-csc.be. 

Waarschoot: vrijdag 21 januari - zaal Miami, Stationsstraat, Waarschoot om 19u. 

Zondag 23 januari: 

 Maldegem: feestelijk ontbijt met gelegenheidstoespraak Yves Leterme, 
ontslagnemend premier - CC Den Hoogen Pad, Dorp 16 b, Adegem om 9u. 

 Nazareth: CC Zaal Nova, Steenweg 92, Nazareth om 10u30. 

 Wachtebeke: Onze Kring, Catharinazaal, Wachtebeke om 11u. 

Vrijdag 28 januari: 

 Lochristi: gelegenheidstoespraak Cindy Franssen, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator - Feestzaal De Kring, 
Dekenijstraat 12, Lochristi om 19u30.  

mailto:gerard.debrauwer@skynet.be
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 Merelbeke: Jeugdcentrum Molenhoek, Hundelgemsesteenweg 445, Merelbeke 
om 20u. 

 Moerbeke-Waas: bovenzaal Parochiecentrum, Crevestraat, Moerbeke-Waas om 
20u. 

Zomergem: zaterdag 29 januari - Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat, 
Zomergem om 19u30.  

Zondag 30 januari: 

 Evergem: gelegenheidstoespraak Rik Torfs, senator - koetshuis van het Kasteel 
van Wippelgem, Kramershoek 4, Evergem om 18u. Contact: 
www.evergem.cdenv.be, 0484 24 88 59. 

 Gavere: gelegenheidstoespraak Robrecht Bothuyne, Vlaams 
volksvertegenwoordiger – Ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste campus 
Borgwal Vurste om 11u. Contact: ritapetereyns@hotmail.com, 0479 67 51 75. 

 Oosterzele: feestelijk ontbijt met gelegenheidstoespraak Stefaan Vercamer, 
federaal volksvertegenwoordiger - parochiale zaal, Dorp 5, Oosterzele om 9u. 
Contact: etiennedewinne@telenet.be, lindadevos60@hotmail.com 

 Nevele: Parochiezaal Novy, Nevele om 10u30. 
 

 Senioren De Pinte: dinsdag 1 februari gelegenheidstoespraak Rik Torfs, senator,  
„Nieuws uit de Wetstraat‟ – raadzaal van het gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De Pinte 
om 14u. Contact: odette.pieters@skynet.be, 09 282 20 30. 

Zulte: zondag 6 februari gelegenheidstoespraak Wouter Beke, senator en algemeen 
voorzitter a.i. - Gaston Martenszaal, Stationsstraat, Zulte om 11u. 

 

 Evergem: dinsdag 8 februari bestuursvergadering.  
 

 Deinze: donderdag 17 februari bestuursvergadering. 

Sint-Martens-Latem: zondag 20 februari feestelijk ontbijt. 
 
 

 

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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