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Beste CD&V-er,

Januari  is  de  receptiemaand  bij  uitstek.  Het  is  de  maand  waar  onze  mandatarissen  en  partijleden  ontelbare 
uitnodigingen voor recepties ontvangen en veel onder de mensen komen.  Niemand ontkomt er aan.  De traditie schrijft 
daarnaast ook voor dat wensen mogen uitgewisseld worden tot eind januari.  Gelukkig is het menselijk om zo nu en dan 
eens buiten de lijntjes te kleuren.  

Onze wens voor februari is dat de politieke wereld een beetje warmer wordt.  Dat er wat meer aandacht uitgaat naar het 
menselijke aspect.  Want politici zijn zoals u en ik.  Mensen van vlees en bloed.  Ook in de politieke wereld geldt het 
gezegde 'een gezonde geest in een gezond lichaam'.  Pas dan kunnen we de problemen op een degelijke manier 
oplossen.
We geven alvast het goeie voorbeeld en proberen politiek een iets menselijker gelaat te geven.  In deze Kortweg niet 
echt  de  zware  inhoudelijke  dossiers.   Wel  eens  aandacht  voor  thema's  zoals  sport  en  ontspanning,  de 
ontmoetingsmomenten.  Moet kunnen!  

Uiteraard wensen we ook Yves Leterme een spoedig en goed herstel toe.  We steken hem en zijn familie vanuit de 
regio's Gent en Meetjesland een hart onder de riem.  

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

ALGEMEEN

CD&V Sportief

Wie loopt het verst?

Vier  Evergemse  schepenen  nemen  gedurende  twee  maanden  deel  aan  een  virtuele  loopwedstrijd  tegen  collega-
schepenen in Zemst en Puurs. Voor Evergem nemen de schepenen Joke Schauvliege, Arsène Martens, Filip Lehoucq 
en Joeri De Maertelaere (PVG-sp.a) deel.
Eind januari ging de wedstrijd officieel van start. De schepenen lopen met Nike schoenen waarin een zendertje zit dat via 
een nano iPod de gelopen kilometers registreert.  De winnende gemeente krijgt  een volledige outfit  voor een lokale 
jeugdploeg.

Het begon allemaal toen Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege uitgedaagd 
werd door haar collega in het Vlaams Parlement Tom Dehaene (Zemst). Die laatste ijvert 
al jaren voor meer sensibilisering over gezonde leef- en eetgewoonten. Politici behoren 
tot een risicogroep omdat ze onregelmatig eten en slapen en te weinig bewegen. Ook 
Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel werd 
bereid gevonden om deel te nemen. Ontbreekt op de foto: Arsène Martens



Via  het  on-line  dagboek  op  de  CD&V-website  (www.cdenv.be)  of  de  website  van  de  Vlaamse  fractie  (www.cdenv-
vlaamsparlement.be) kan u hun avonturen op de voet volgen.

20 kilometer van Brussel met CD&V!

Op 25 mei 2008 wenst CD&V met een groep van 100 leden deel te nemen aan de 20 km van Brussel.  Maar niet zomaar. 
Deze uitdaging kadert in een engagement voor het goede doel.  Aan de lopers wordt namelijk gevraagd zich te laten 
sponsoren voor projecten die ten goede komen aan astma- en allergiepatiënten.  En CD&V doet er nog een deel bovenop. 

Wil je ook meelopen?  Schrijf je dan voor 28 februari in (www.cdenv.be/20-km-door-brussel).  CD&V schrijft de hele ploeg 
samen in en bezorgt je een sponsorblad.  Inschrijven kost 15 euro.  CD&V voorziet voor de deelnemers een mooi CD&V-
lopers T-shirt.  

U zal in elk geval in goed gezelschap verkeren.  Minister-President Kris Peeters, Vlaams Parlementslid Tom Dehaene en 
jongerenvoorzitter Bert De Brandere zullen alvast van de partij zijn.

Gewezen mandatarissen CD&V regio's Gent en Meetjesland

Een werking van een politieke partij focust zich gemakkelijk op de huidige bestuursleden en mandatarissen.  Aangezien 
gewezen mandatarissen in vele gevallen niet meer in the picture lopen op lokaal en regionaal vlak, worden ze soms 
eens over het hoofd gezien.  En dat is een jammerlijke zaak.  Zeker gezien het engagement die de personen opnamen 
in het verleden.  

Vanuit het secretariaat wensen we hierin verandering te brengen.  In de periode mei/juni willen we dan ook graag een 
ontmoetingsmoment, reüni organiseren.  Het secretariaat is ondertussen naarstig de nodige gegevens bijeen aan het 
verzamelen.  Een pak werk maar zeker geen nutteloos werk.  
Hou uw brievenbus of deze Kortweg in de gaten voor concrete info!
  

Enkele sfeerbeelden

Gedurende de maand januari waren er veel recepties.  De lokale verenigingen, lokale afdeling, de regioreceptie, de 
nationale receptie in Brussel,...  Er leek soms geen einde aan te komen.  Omdat we niet van elke receptie een verslagje 
en foto kunnen plaatsen, leek het ons beter hieronder een kleine collage te maken. Enkele sfeerbeelden:

AFDELINGEN IN DE KIJKER

CD&V-senioren – afdeling Lochristi

http://www.cdenv.be/20-km-door-brussel


Op de vergadering van 17 januari  te Beervelde kregen een 30-tal  aanwezigen een boeiende uiteenzetting over de 
sociale huisvestingsproblematiek.

De heer Marc Timbremont, Directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij 
Volkshaard,  wist  de  aanwezigen  te  boeien  met  het  thema  'Het  sociaal 
woonbeleid in het algemeen en specifiek in Lochristi'.

De  sociale  huurwoningen  vertegenwoordigen  5,6%  van  de  woningen  in 
Vlaanderen maar stijgt  ten opzichte van de private huurmarkt. Vooral  minder 
kapitaalkrachtige  groepen  kiezen  deze  oplossing:  senioren,  alleenstaanden, 
mensen met een vervangingsinkomen of beperkt inkomen. De betaalbaarheid 
stelt doorgaans geen probleem, maar  er zijn lange wachtlijsten.
De  aangepaste  Vlaamse  wooncode  benadrukt  de  krachtlijnen:  kwaliteit, 
woonvernieuwing,  nieuwbouw  en  aandacht  voor  samenleven  en  de 
woonomgeving.  De beleidsaccenten van de Sociale Huisvestingsmaatshappij 

Volkshaard zijn een sociale mix tussen huur en koop, kleinschalige projecten en renovaties.
De sociale koopwoningen worden beheerd door huisvestingsmaatschappij “ Het Volk”.
Tenslotte werd een duidelijk overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde en in uitvoering zijnde sociale projecten in 
Groot-Lochristi. Momenteel zijn er ongeveer 300 sociale huurwoningen in onze gemeente met daarnaast woonpercelen 
en verkochte sociale woningen.

Voorwaar een boeiende namiddag waarbij Marc Timbremont hartelijk werd bedankt door de seniorenvoorzitter.
 

BURGEMEESTER AAN HET WOORD

Op bezoek bij burgemeester Erik De Wispelaere (Evergem)

De  gemeente  Evergem  wordt  omringd  door  de  gemeenten  Kaprijke,  Assenede,  Zelzate,  Gent,  Lovendegem  en 
Waarschoot.  Met 7.786 en met 12 zetels van de 31 zetels behaalde het kartel CD&V/N-VA een bijzonder mooie score 
en levert sinds januari 2007 de burgemeester. 

Redactie:  Met 3.218 voorkeurstemmen achter uw naam kan u zich de nieuwe burgemeester van Evergem noemen. 
Wat zijn uw eerste ervaringen als kersverse burgemeester?

Druk, uitdagend maar bijzonder boeiend.  Burgemeester zijn is eindverantwoordelijkheid 
dragen, als het goed gaat geeft dit voldoening, maar als het minder goed gaat is het aan 
de burgemeester om zich te verantwoorden en bij te sturen. Als schepen is dit ook zo 
maar minder drukkend. Als burgemeester moet je er staan en ben je verantwoordelijk 
voor alles wat uitvoering krijgt binnen het college. 

Uitdagend omdat de bevolking veel verwacht van het lokaal bestuur en elke dag heeft 
zijn verrassingen. Evergem is een grote gemeente met heel wat diversiteit.   Wonen, 
landbouw  en  industrie  moeten  sociaal,  maatschappelijk  en  economisch  verenigd 
worden. Het kloppend hart van de Gentse Havenontwikkeling situeert zich op Evergems 
grondgebied.  Keuzes  die  nu  gemaakt  worden  zijn  van  strategisch  belang  voor  de 
komende generaties en voor de toekomst van Evergem.

Boeiend omdat je als burgemeester bijzonder  veel kansen krijgt om tussen de mensen 
te komen. Ik heb de ambitie om elke inwoner te leren kennen maar dat zal waarschijnlijk 
niet lukken. Het boeiende is dat achter elk gezicht een verhaal schuilt dat uniek is. Soms

zijn dit mooie verhalen maar ook dikwijls andere en dan is het aan de burgemeester om te luisteren en moed in te 
spreken. Dat geeft voldoening, het zit soms in kleine dingen.

Redactie:  In de vorige legislatuur zat  CD&V in de oppositie, maar kon de partij  in 2004 toch een schepenmandaat 
binnenhalen. Een uitzonderlijke situatie. U nam voor CD&V dit mandaat op. Kan u ons vanuit uw persoonlijke ervaring 
vertellen waarin de vorig legislatuur het meest verschilt met de huidige?

Dat was pas een ervaring. Ik kwam als parasiet terecht in een “bont en blauwe” bestuurscoalitie.  Aanvankelijk beperkte 
mijn inbreng zich tot waarnemen en aftasten van wat de mogelijkheden waren maar gaandeweg kreeg ik het vertrouwen 
van dat college. Toch bleef het wiebelen op twee benen. Vanuit mijn fractie kreeg ik soms onder mijn voeten omdat ik 



punten mee had goedgekeurd binnen het college en anderzijds onthield ik me zeer dikwijls voor principiële zaken omdat 
deze dan werden teruggekoppeld naar de fractie. Gelukkig had mijn CD&V-fractie begrip voor mijn situatie en is alles tot 
een goed einde gebracht.
Bij het vorige bestuur was het vertrouwen totaal zoek. Er werd bijvoorbeeld langer gediscussieerd over het gebruik (of 
misbruik) van GSM’s dan over beleidspunten. Zo kan er niet bestuurd worden, het was trekken en duwen.  Nu is er 
vertrouwen en wordt er collectief verantwoordelijkheid genomen. “Samen in de zon, samen in de regen“ is de afspraak.

Redactie:  CD&V trok naar de verkiezingen in kartel met N-VA. Dit leverde een schitterend resultaat op. Wordt deze 
samenwerking concreet vertaald in het bestuur en het beleid?

De kartelvorming met N-VA was de juiste beslissing. Dit heeft ongetwijfeld voor winst gezorgd bij de verkiezingen. We 
hebben duidelijke afspraken gemaakt en zijn deze correct nagekomen.  De N-VA-accenten uit het verkiezingsprogramma 
zijn nu verankerd in ons strategisch beleidsplan. Ondanks het feit dat N-VA geen rechtstreeks verkozene had, blijft de 
betrokkenheid groot door regelmatig overleg en een vertegenwoordiging in de fractie.

Redactie:  Welke zijn de belangrijkste doelstellingen die u als burgemeester van het kartel CD&V/ N-VA in coalitie met 
PVG-sp.a wenst te bereiken binnen deze legislatuur?

Vorig jaar is heel wat energie gestoken in de opmaak van het strategisch beleidsplan, het Dominoplan.  Bij het opstellen 
van dit plan zijn nieuwe wegen bewandeld. Het plan is de vrucht van veel denkwerk en overleg tussen college, fracties, 
het managementteam en de diensten. Het is een gedragen plan en er zijn duidelijke keuzes gemaakt.

De centen van de Evergemse burger zullen overwegend aan kerntaken besteed worden: professionele dienstverlening, 
investeren in wegen en rioleringen, een goed sociaal beleid, een duurzaam RO-beleid en veiligheid.  

● Klantvriendelijkheid  is één van de zaken waar werk wordt van gemaakt. De burger moet welkom zijn en de 
wachttijden minimaal. Openingsuren van loketten zijn reeds uitgebreid. Loketmedewerkers worden polyvalent 
ingezet om piekmomenten op te vangen en er wordt gewerkt met een ophaalbalie om onnodig wachten te 
voorkomen. Organisatoren van feestelijkheden, evenementen of fuiven kunnen terecht aan één loket waar hij of 
zij terecht kan met alle vragen.

● Jaarlijks wordt 4 mio euro geïnvesteerd in wegen en rioleringen en het budget voor onderhoud van wegen 
wordt verdubbeld.

● Een nieuw op te richten interventieteam wordt opgestart om kleine dringende noden te lenigen waar de burger 
van wakker ligt.
– Met een richtnota R.O en stedenbouw zetten we een vuist ten opzichte van de oprukkende verstedelijking.
– Verkavelaars storten 5% van de waarde van de gronden in een groenfonds waarmee we gestructureerd en 

gespreid over de gemeente groenzones voorzien.
– Jaarlijks worden 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart om invulling te geven aan het Structuurplan.

● De ambitie is om te blijven investeren in zorg. Vooral de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening kan 
beter. Hiervoor wordt naast een dienstencentrum ook gestalte gegeven aan een sociaal huis. Dit is geen fysisch 
gebouw maar een laagdrempelige dienstverlening op verschillende locaties binnen de gemeente.

● Evergem heeft nu reeds een sterk uitgebouwd en hoogwaardig vrijetijdsaanbod.  Dit willen we behouden. Alleen 
de  jeugd  blijft  nog  op  zijn  honger  zitten.  Daar  willen  we  iets  aan  doen  met  de  bouw  van  een 
evenementencentrum  dat  polyvalent  kan  gebruikt  worden  zowel  voor  fuiven  als  voor  bijeenkomsten  van 
senioren.

Redactie:  Als burgervader van een gemeente met 32.373 inwoners, bent u vaak uithuizig. Heeft u nog voldoende tijd 
voor uw gezin en hobby’s?

Te weinig, maar dat zegt iedereen. Mijn grootste hobby is mij eens uitleven op de boerderij.  Nog eens in de tractor 
springen en uitwaaien in open veld. Maar dat gebeurt minder en minder.
We hebben ons thuis georganiseerd zodat mijn vrouw Katrien niet het slachtoffer is van het burgemeesterschap.  Ik heb 
het mandaat gekregen van de bevolking van Evergem en moet nu op de gemeente zijn,  ten dienste staan van de 
bevolking.  Het valt niet altijd mee, zoals gisteren bijvoorbeeld.  Schitterend weer, maar toch een ganse dag binnen 
vergaderen en ’s avond fractie.
De momenten dat ik thuis ben worden met de kinderen en familie intenser beleefd ofwel val ik doodmoe in slaap. Ook 
dat hoort bij het burgemeesterschap.  Gelukkig staat mijn vrouw Katrien 200 procent achter mij.  Hoe zegt men dat? 
Achter elke…

Redactie: Welke politicus is uw grootste voorbeeld?

Toen ik jong was had ik veel respect voor Leo Tindemans. Zijn passie en gedrevenheid, zijn visie en leiderschap.  Nu 
hou ik van de stugheid van Karel De Gucht, de degelijkheid van Yves Leterme, de durf van Pieter De Crem, de frivoliteit 
van  Freya…   À  propos,  ik  vind  dat  onze  nieuwe  ministers  Hilde  Crevits  en  Steven  Van  Ackere  het  voorbeeldig 
aanpakken! 



NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Provinciale avond 'Flankerend Onderwijsbeleid' te Gent.

Op dinsdag 22 januari 2008 was het in de Nemrodzaal te Gent zoeken naar een lege stoel om de avond rond het 
“Flankerend Onderwijsbeleid” mee te volgen.  

Monica  Van  Kerrebroeck,  voorzitter  Commissie  Onderwijs  Vlaams 
Parlement, opende de avond met een kort overzicht van de inhoud van het 
nieuwe decreet. Want wat is ‘flankerend onderwijsbeleid’? 
Het geheel van acties van een lokale overheid om een onderwijsbeleid te 
ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren. Gemeenten kunnen 
sociale voordelen verlenen aan basis- en secundaire scholen; voordelen 
zoals ochtend-, middag- en avondtoezicht, de kosten van de toegang tot 
het  zwembad  en/of  leerlingenvervoer  (dit  laatste  is  enkel  voor  het 
basisonderwijs).

Mieke Van Hecke, Directeur-Generaal van het VSKO, gaf de visie van het 
VSKO op  het  nieuwe  decreet  mee.  Zij  vinden  onder  meer  dat  er  een 
duidelijke  afbakening  moet  zijn  tussen  enerzijds  de  rol  van  de  lokale 

overheid als inrichter van onderwijs en anderzijds als uitvoerder van het flankerend onderwijsbeleid. Naast de sociale 
voordelen zoals hierboven beschreven kan de gemeente nog andere voordelen voorzien, bijvoorbeeld sponsoring voor 
fruit op school. Zeer duidelijk wordt gesteld dat gemeenten die sociale voordelen verlenen aan gemeentescholen die ook 
moeten toekennen aan andere scholen binnen die gemeente.

Zowel de heer Carlos Haerens, directeur diocesaan onderwijsbureau Gent, mevrouw Lieve Van Daele, schepen van 
onderwijs Sint-Niklaas, als de heer Luc Verlinde, coördinerend directeur scholengemeenschap De Bron, waren bereid 
om enkel concrete praktijkvoorbeelden aan te halen. 

Gezien de actuele interesse in dit  thema en de vernieuwing van het decreet werd er druk gedebatteerd tussen alle 
sprekers en het publiek. Deze boeiende avond werd dan ook besloten met een verfrissende receptie.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● Vereniging van CD&V-raadsleden: dinsdag 4 maart om 18.45 – Rondetafel ruimtelijke ordening -  in het Huis 
van  de  Vlaamse  Volksvertegenwoordigers,  Leuvenseweg  86  te  Brussel.   Inschrijven  verplicht: 
vereniging@cdenv.be of 02/238.38.40. 

● Vereniging CD&V-Raadsleden: vrijdag 14 maart  vanaf 17.30 – Staten-Generaal - in het Vlaams Parlement te 
Brussel.  Naast  de  thematische  werkgroepen  voor  de  mandatarissen  is  er  eveneens  een  afzonderlijke 
werkgroep voor voorzitters en voor de fracties in oppositie. 

Provinciaal

● CD&V-Senioren  Oost-Vlaanderen:  maandag  25  februari  om  14  uur  bestuursvergadering  in  het  CD&V-
secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent. 

● JONGCD&V Oost-Vlaanderen: vrijdag 14 maart cantus in café De Sax, Overpoort te Gent.
Info: devosstefaan@hotmail.com, www.jongcdenvoostvlaanderen.be

● Vrouw & Maatschappij Oost-Vlaanderen: zaterdag 15 maart van 8.30 tot 13 uur training en advies in Social 
Profit Management in het Europahotel, Gordunakaai 59 te Gent. 
Info & inschrijven: 02 238 38 57, vrouw@cdenv.be

mailto:vrouw@cdenv.be
mailto:devosstefaan@hotmail.com
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● CD&V  Oost-Vlaanderen: woensdag  19  maart  info-avond  'Wonen  en  Zorg'  in  Syntra  Midden-Vlaanderen, 
Hogekouter  1  te  Sint-Niklaas.  De  inleiders  zijn  Steven  Vanackere,  Vlaams  Minister  van  Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, en Tom Dehaene, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Regionaal

● College Voorzitters & Secretarissen regio's Gent  & Meetjesland: woensdag 27 februari  om 20u in  het 
CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent.

● Regio Meetjesland: zaterdag 1 maart bezoek aan de haven van Zeebrugge. Uiteenzetting rond de werking en 
de toekomst van de haven (Seine-Schelde-West-project) met aansluitend een rondleiding in de haven. 
Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Senioren  regio  Gent: dinsdag  4  maart  om 14  uur  bestuursvergadering  in  het  CD&V-secretariaat,  Koning 
Albertlaan 214 in Gent.

● JONGCD&V regio Meetjesland: donderdag 6 maart om 19.30 bestuursvergadering. 

● Senioren Regio Meetjesland: donderdag 13 maart om 14 uur uiteenzetting omtrent 'Kwaliteitsvol, aangepast 
én  betaalbaar  wonen  voor  ouderen'  met  aansluitend  een  bezoek  aan  het  WC  Warmhof  te  Maldegem. 
Verwelkoming door Marleen Van den Bussche, OCMW-voorzitter. Afspraak om 14 uur aan het administratief 
centrum van het OCMW (Lazarusbron 1).

● Regio Gent: vrijdag 28 maart om 20 uur bestuursvergadering.

Afdelingen

● Destelbergen:  maandag  25  februari  om  20  uur  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla, 
Dendermondesteenweg in Destelbergen.

● Zelzate: dinsdag 26 februari om 20 uur bestuursvergadering  in De Kring, Kerkstraat 59 in Zelzate.

● JONGCD&V  Evergem: vrijdag  29  februari  om  19.30  uitreiking  de  'Eeklonaar'  in  het  parochiaal  centrum, 
Balgerhoeke in Eeklo.
Info & inschrijven: Jan Matthijs 0474 91 55 51

● Sint-Laureins: maandag 3 maart bestuursvergadering.

● Evergem: woensdag 5 maart om 20 uur bestuursvergadering in het OCMW, Sleidinge Dorp 54 in Sleidinge.

● Destelbergen: maandag  10  maart  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla,  Dendermondsesteenweg  in 
Destelbergen.

● Eeklo: woensdag 12 maart bestuursvergadering

● Gent sectie Ekkergem-Rooigem: zondag 16 maart vanaf 11.30 lentemaal in Brasserie 'Het Volk', Poel 7 te 
Gent. Menu: voorgerecht, stoverij met frietjes, nagerecht. Kostprijs: volw. € 16 en kind. € 10. Inschrijven voor 10 
maart. Betaling contant of via overschrijving: 890-8540122-79.
Info & inschrijven: Herman Van Boven 09 227 34 63, Hubert Bourdin 09 227 69 97, Roland Van de Walle 
09 226 08 95

● Lochristi: dinsdag  18  maart  om  20  uur  bestuursvergadering  in  de  Parochiale  Kring,  Kloosterstraat  2  in 
Beervelde.

● Waarschoot: dinsdag  18  maart  om  19.30  bestuursvergadering  in  het  chinees  restaurant  De  Panda  in 
Waarschoot.

● Maldegem: dinsdag 18 maart om 19 uur bestuursvergadering met een bezoek aan het rusthuis 'Warmhof'.

● Senioren afdeling Lochristi: donderdag 20 maart om 14 uur bestuursvergadering in De Kring in Beervelde.

● Assenede: vrijdag 18 april bezoek aan drukkerij Het Volk / Het Nieuwsblad.  
Meer info: Trees Van Eykeren, trees.vaneykeren@vlaanderen.be  



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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