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Beste CD&V-lid,

De decembermaand is wellicht één van de drukste maanden van het jaar. Studenten zitten boven de studieboeken, 
andere jongeren hadden al examens, elk bedrijf  of  vereniging heeft in de laatste maand van het jaar wel wat extra 
vergaderingen, iedereen bereidt zich voor op de feestdagen,...  En aangezien de laatste loodjes het zwaarst wegen, 
kijken velen onder ons uit naar het komende verlof.

We zullen u in deze editie dan ook geen uitgebreide lectuur voorschotelen waar u dagen zoet mee bent. Nee, we maken 
er een korte editie van met de focus op de eindejaarscampagne.  We brengen u het beeld van de campagne en geven u 
onder andere de info omtrent de nieuwjaarsrecepties in uw buurt.

We  wensen  u  alvast  een  goed  eindejaar  toe  en  hopen  met  u  te  kunnen  klinken  op  het  nieuwe  jaar  op  de 
nieuwjaarsreceptie van onze regio's!  Tot 2009! 

Met vriendelijke groeten,
Odette Van Hamme, voorzitter regio Meetjesland Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

ALGEMEEN

Eindejaarscampagne

  Het is een jaarlijkse traditie van CD&V dat ze affiches in het straatbeeld laat verschijnen  
tijdens de jaarwisseling. En aangezien van goeie tradities niet moet afgeweken worden, zijn er 
voor dit jaar opnieuw affiches beschikbaar. De affiches zijn te krijgen in twee formaten:  de 
2m² affiche en de raamaffiche. 

Verschillende afdelingen zetten de 2m² affiches in hun gemeente. In de loop van de komende 
dagen zal u deze ongetwijfeld in het straatbeeld zien verschijnen. 

1.000.000 CD&V kerstkaarten 

CD&V  wou  echter  de  campagne  niet  onopgemerkt  voorbij  laten  gaan  en  voegde  een  extraatje  toe.  Naast  het 
overbrengen  van  onze  wensen  via  de  affiches,  wou  de  partij  de  mensen  persoonlijker  aanspreken.  Hoe?  Door 
kerstkaarten te verspreiden onder het brede publiek. Niet enkele kaarten, wel 1.000.000 kaarten. Een heus karwei dus.

De actie startte op zondag 14 december tijdens de eerste koopzondag. In 13 steden deelde politici en militanten kaarten 
uit. In Gent waren we tussen 14u en 16u aanwezig op diverse locaties in de stad. Ruim 8000 kaarten werden verdeeld 
onder voorbijgangers. Een welgemeende DANK U aan de vrijwilligers die de handen uit de mouwen staken!

Uiteraard verspreidden we met deze actie geen miljoen kaarten. Aanvullend verscheen de kaart in de Dag Allemaal en 
kunnen de afdelingen de kaarten gebruiken op activiteiten in hun gemeente of stad.



Uitnodiging zondag 11 januari 2009

We nodigen u en uw familie graag uit naar de nieuwjaarsreceptie van de regio's Gent & Meetjesland. De receptie vindt 
plaats op zondag 11 januari 2009 in deWeverij te Sleidinge. U bent welkom vanaf 11u voor een hapje en een drankje.
Als extraatje kan u tijdens de receptie de werken bewonderen van kunstenaar Juan Maria Bollé.  

Gastspreker van dienst is Vlaams volksvertegenwoordiger én lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, 
Joke Schauvliege. Ook minister Pieter De Crem zal u persoonlijk begroeten.

Voor  meer  inlichtingen  of  om  in  te  schrijven  kan  u  terecht  op  het  CD&V-secretariaat  (09/221.45.81  - 
secretariaatgent@cdenv.be).

Met de bus naar de nieuwjaarsreceptie van CD&V Nationaal
 
De nieuwjaarsreceptie van CD&V nationaal gaat door op zaterdag 17 januari 2009 in Stuurboord (Hangar 26, Rijnkaai 
96) te Antwerpen. Alle leden zijn welkom op deze gelegenheid. U kan er terecht vanaf 17u30. De speech van Marianne 
Thyssen wordt verwacht rond 18u. In de komende Ampersand vindt u ongetwijfeld meer nieuws.

Vanuit onze regio's leggen we opnieuw een bus in naar de receptie.  Voor slechts 5 euro kan u met de bus mee richting 
Antwerpen. Zeker niet prijzig én het laat u toe een glaasje te nuttigen.

Inschrijven  voor  de  bus  kan  tot  en  met  dinsdag  13  januari  op  het  CD&V-secretariaat  (09/221.45.81  - 
secretariaatgent@cdenv.be) met vermelding van het aantal reizigers. Bij het inschrijven krijgt u de nodige praktische info 
(uur van vertrek, plaats, betaling, enz.)  

Vakantieregeling CD&V-secretariaat Gent

Tussen kerst en nieuw genieten de medewerkers van het CD&V-secretariaat van een paar dagen welverdiende rust. Het 
secretariaat zal gesloten zijn van woensdag 24 december tot en met vrijdag 2 januari 2009.  Vanaf maandag 5 januari 
staan we opnieuw tot uw dienst.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Joke Schauvliege lijsttrekker in Oost-Vlaanderen

Joke Schauvliege, nationaal ondervoorzitter CD&V, Vlaams parlementslid en schepen in Evergem,  zal 
bij de  Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 de Oost-Vlaamse lijst trekken. Het provinciaal 
partijbestuur van woensdagavond 10 december bevestigde haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap.

In  het  Vlaams  Parlement  is  Joke  ondervoorzitter  van  de  CD&V-fractie.  Als  promotor  Ruimtelijke 
Ordening werkte ze de afgelopen jaren hard mee aan het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening en het 
Grond-  en  Pandenbeleid.  Daarnaast  volgt  ze  de  thema’s  Leefmilieu,  Duurzame  Ontwikkeling  en 
Behoorlijk Bestuur.

Bij  de Vlaamse verkiezingen van 2004 trok Joke Schauvliege  ook  de lijst  in  Oost-Vlaanderen.  Zij 
behaalde toen met 61.491 stemmen een schitterend resultaat. Met dat grote aantal voorkeurstemmen zette ze – na Yves 
Leterme en Inge Vervotte - de derde beste CD&V-score voor heel Vlaanderen neer.

Ook deze keer wil Joke Schauvliege CD&V in alle uithoeken van Oost-Vlaanderen op de kaart zetten.

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

"Op de borrel" in Zomergem

Op zaterdag 6 december organiseerde CD&V Zomergem haar eerste "op de borrel". 
Elke maand wordt een wijk uitgenodigd om in een tentje in hun buurt iets te komen 
drinken met de mandatarissen. Ze kunnen hun hart luchten over het beleid 



van het schepencollege. CD&V wil immers zes jaar lang een luisterend oor zijn. 
De eerst "op de borrel" was een groot succes Zo'n veertig inwoners kwamen op dit initiatief af. Ze kregen een borrel of 
iets anders, een wafel en de sint kwam nog met een verrassing. Het werd een gezellige zaterdagnamiddag. 
  

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

Krachtlijnen bij het Budget 2009 
Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor financieel beleid, land- en tuinbouw, 
platteland, ICT, logistiek, griffie, juridische ondersteuning, communicatie

Financieel beleid

1. Strikte budgetbeheersing

 beperkt tekort eigen dienstjaar, ondanks de hoge inflatie en gestegen energieprijzen
 constante provinciale belastingen
 correct debiteurenbeheer: verdere verfijning en systematische toepassing inningprocedure

2. Budgettaire beleidsruimte

De gunstige rekeningsuitslag 2007 creëert budgettaire beleidsruimte om de stijgende inflatie op te vangen en in 2009 
bijkomende middelen in te zetten voor nieuwe beleidsaccenten, de viering van 40 jaar Puyenbroeck, consultancy ICT, 
enz.

3. Investeringen

Investeringsprogramma wordt verder gezet op basis van de lijst van 28 prioritaire projecten.
Goed beheer van het provinciaal patrimonium: extra investeringen in groot onderhoud van de gebouwen en in rationeel 
energiegebruik.
Verbeteren schuldpositie: voor het eerst sinds 2001 kan een gedeelte van de investeringen gefinancierd worden met 
eigen middelen (overboeking 1 300 000EUR). 

Landbouw en plattelandsbeleid

 stimuleren van de ruimtelijke ontwikkelingskansen voor de professionele land- en tuinbouw, in 2009 specifiek 
toegespitst op de glastuinbouw door het opmaken van een beleidskader

 verhogen van de aandacht voor het landschap door het uittekenen van landschapsbedrijfsplannen en de nodige 
communicatie en informatieverspreiding hieromtrent

 promoten van duurzame bedrijfssystemen, uitbouw kennisnetwerk, ondersteuning nieuwe projecten, 
sensibilisering mbt de best beschikbare technieken op vlak van waterbeheer, gewasbescherming, erosie, 
energie, mestverwerking, etc.

 projectwerking bevorderen in kader van het Europese en Vlaamse beleid, bijstelling provinciaal 
plattelandsbeleidsplan

 afstemmen aanbod aan landbouw- en plattelandseducatie, nieuw project om schoolbezoeken op de boerderij te 
stimuleren.

ICT

1. In 2009 wordt vooral aandacht besteed aan de bedrijfszekerheid van het netwerk door het uitwerken en uitvoeren van 
een noodherstelplan:

 het serveronafhankelijk maken van bedrijfskritische toepassingen door actieve virtualisatie
 het repliceren van bedrijfskritische gegevens
 uitrusten van een fysieke locatie als back-up voor het server- en datacommunicatielokaal

2. Consultancy: voor bepaalde programmatie- en ontwikkelopdrachten kan een beroep worden gedaan op externe 
expertise.

Logistiek
 samenwerking centrale aankoopdienst en IVA provinciaal onderwijs: onderzoeken van de mogelijkheden om 

gemeenschappelijk aan te kopen
 vervanging van het oudere wagenpark met aandacht voor de verbetering van veiligheid, milieuvriendelijkheid en 

voor de optimalisering van het gebruik (poolbeheer)
 moderniseren vergaderaccommodatie met hedendaagse technische voorzieningen en functioneel meubilair



Communicatie

 vernieuwen van de provinciale website om deze interactiever te maken en als portaalsite een onderdak te 
bieden aan alle provinciale websites

 voorbereiden van IDTV: in het digitale aanbod kan informatie over het provinciebestuur niet ontbreken
 onderzoeken of zittingen van de provincieraad op televisie en/of website uitgezonden kunnen worden
 het regiomarketingrapport uitrollen: elke Oost-Vlaming moet weten wat de provincie doet en alle communicatie 

vanuit het provinciebestuur moet duidelijk herkenbaar zijn

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
   

● Zaterdag 17 januari 2009: nieuwjaarsreceptie in Stuurboord (Hangar 26), Rijnkaai 96 in Antwerpen.  Info & 
inschrijven: www.cdenv.be/nieuwjaarsreceptie of beweging@cdenv.be

● Zaterdag 7 februari  2009:  Nieuwe leden dag CD&V nationaal.  Alle nieuwe leden krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Info & inschrijven: 02/238.38.43 - beweging@cdenv.be

Provinciaal

● Provinciaal bestuur: dinsdag 13 januari 2009. Een persoonlijke uitnodiging volgt. Info & Inschrijven: Miet Van 
Landeghem, 03/776.26.84, mvanlandeghem@cdenv.be

● Schrijftraining voor lokale redacteurs: zaterdag 14 februari 2009. Een persoonlijke uitnoidging volgt.
● Fracties in oppositie Oost-Vlaanderen: zaterdag 21 februari 2009. Een persoonlijke uitnodiging volgt.

Regionaal

● Regio Gent & Meetjesland: zondag 11 januari 2009 vanaf 11u nieuwjaarsreceptie in deWeverij (Dellaertsdreef 
9) te Sleidinge. Info & Inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be

● Senioren regio Gent: dinsdag 20 januari 2009 om 10 uur nieuwjaarstrefffen in Hotel Begonia (Dorp-Oost 7) te 
Lochristi. Gastspreker is Europees parlementslid Ivo Belet. Info & Inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81,  
secretariaatgent@cdenv.be

● Senioren regio Meetjesland: dinsdag 27 januari 2009 om 14u nieuwjaarstreffen in het cafetetaria van Het 
Leen (Eeklo). Gastspreker is senator Pol Van den Driessche. Info & Inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81,  
secretariaatgent@cdenv.be 

● Regio  Gent  &  Meetjesland:  vrijdag  20  februari  2009  om  8u  overleg  eerste  mandatarissen.  Persoonlijke 
uitnodiging volgt!

Afdelingen

● De Pinte: zondag 28 december om 11 uur eindejaarsreceptie in de raadzaal van het gemeentehuis, Baron de 
Gieylaan in De Pinte. Gastspreker is Herman Van Rompuy, CD&V-Kamervoorzitter.

● Destelbergen: zaterdag 3 januari 2009 om 19 uur nieuwjaarsreceptie in het Gemeentelijk Jeugd- en Gemeen-
schapscentrum, Kerkham 3 F in Destelbergen. Om 20 uur eetfestijn met een stoofpotje van Hinde met kroketjes 
en peertjes. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger. Kostprijs eetfestijn: volw. 15 
euro, kinderen 7,5 euro. Info & inschrijven: Gerard De Brauwer 09 232 18 97, Santina Driesen 0478 94 15 98, 
santina.driesen@telenet.be

● Melle: zaterdag 3 januari om 19 uur nieuwjaarsreceptie in het Gildenhuis, Merelbekestraat in Melle. 

● Zelzate: zondag 4 januari om 11 uur nieuwjaarsreceptie in De Kring, Kerkstraat 56 in Zelzate. Gastspreker is 
Cindy Franssen, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

● Waarschoot:  zondag  4  januari  van  11  tot  13  uur  nieuwjaarsreceptie  in  zaal  Miami,  Stationsstraat  in 
Waarschoot. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger. 



● Lochristi: dinsdag 13 januari bestuursvergadering in de Kring, Kloosterstraat 2 in Beervelde. 

● Oosterzele: zondag 18 januari om 9 uur nieuwjaarsontbijt in zaal De Rots, Marktplein 5 in Scheldewindeke. 
Gastspreker is Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit. 

● Sint-Laureins:  zondag 18 januari  om 11 uur nieuwjaarsreceptie in zaal Scala, Molenstraat 57 in Watervliet. 
Gastspreker is  Federaal Volksvertegenwoordiger Leen Dierick. 

● Nazareth: zondag 18  januari om 10.30 nieuwjaarsreceptie in het Parochiaal Centrum, Dorp 22 in Nazareth. 
Gastspreker is Ciny Franssen, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

● Aalter:  zondag  18  januari  nieuwjaarsreceptie  in  het  Gemeentelijk  Ontmoetingscentrum  in  Bellem, 
Bellemdorpweg 5 a in Aalter. Gastspreker is Pieter De Crem, Minister van Defensie.

● Lovendegem:  vrijdag 23 januari om 19.30 nieuwjaarsreceptie in Gasthof 't Centrum, Dorp in Lovendegem. 
Gastspreker is Stefaan Vercamer, Federaal Volksvertegenwoordiger.

● Eeklo: vrijdag 23 januari om 19 uur nieuwjaarsreceptie in zaal Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 in Eeklo. 

● Merelbeke: vrijdag  23  januari  om  20  uur  nieuwjaarsreceptie  in  Salons  Caipiranha,  Burgemeester 
Maenhoutstraat 92 a (ingang via Salisburylaan) in Merelbeke. 

● Zomergem: zaterdag 24 januari om 20 uur nieuwjaarsreceptie in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat 
in Zomergem. 

● Gavere:  zaterdag 24 januari om 19.30 in het Parochiaal Centrum, Hulstraat in Asper. Gastspreker is Cindy 
Franssen, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

● Wachtebeke: zondag  25  januari om  10.30  uur  nieuwjaarsreceptie  in  de  Catharinazaal  van  Onze  Kring, 
Kerkstraat  10 in  Wachtebeke.  Gastspreker  is  Etienne Schouppe,  Staatssecretaris  voor  Mobiliteit.  Muzikale 
omkadering door 'Combo Caliente'.

● Nevele: zondag 25 januari om 10.30 in de Gemeentezaal in Vosselare (aan de kerk).

● Maldegem: zondag 25 januari om 9 uur nieuwjaarsontbijt in CC Den Hoogen Pad in Adegem. Gastspreker is 
Herman Van Rompuy, CD&V-Kamervoorzitter.

● Lochristi: vrijdag 30 januari: om 19.30 nieuwjaarsreceptie in de Kring, Dekenijstraat in Lochristi. Gastspreker is 
Pol Van den Driessche, Senator. 

● Zulte: vrijdag 6 februari nieuwjaarsreceptie om 20 uur in de Gaston Martenszaal in Zulte. Gastspreker is Jean-
Luc Dehaene.

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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