
Nieuwsbrief 17 – februari 2009

Beste CD&V-lid,

Februari mag dan wel de kortste maand zijn, maar daarom niet de kalmste. We zitten in volle voorbereiding voor de 
campagne en de lijstvorming moest afgerond worden. Er waren ontelbare vergaderingen en veel persoonlijke contacten. 
Gelukkig leverde het ook op.  

Op 5 maart kunnen we de modellijst voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 voorleggen aan onze 
leden. Want ondanks het vele voorbereidende werk, zijn het nog altijd onze leden die het laatste woord hebben. Dat is 
het democratische recht verbonden aan het lidmaatschap van onze partij. We roepen je dan ook op om op 5 maart je 
stem uit te komen brengen. 

De komende maanden zal de verkiezingskoorts ook de Kortweg in z'n greep hebben. Via dit kanaal zullen we je op de 
hoogte brengen van campagnenieuws en -activiteiten. Indien nodig zullen er extra edities van de Kortweg verschijnen. 
In deze editie vinden jullie alvast de eerste info.

We wensen je veel leesplezier!  

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

ALGEMEEN

Uw stem telt - pollverrichtingen op donderdag 5 maart 2009

Alle  CD&V-leden  van  de  provincie  Oost-Vlaanderen  worden  opgeroepen  om  hun  stem  uit  te  brengen  over  de 
modellijsten voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009.  We geven u graag de nodige praktische info 
mee.

Waar & Wanneer?

De poll gaat door op donderdag 5 maart 2009. Stemmen kan op één lokatie per regio. U kan er terecht tussen 17u en 
20u.  

● Regio Gent: CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent 
(voor de afdelingen: Aalter, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Moerbeke-Waas, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Wachtebeke, Sint-Martens-Latem, Zulte) 

● Regio Meetjesland: zaal Miami, Stationsstraat 82, Waarschoot 
(voor de afdelingen: Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Lovendegem, Sint-Laureins, 
Waarschoot, Zelzate, Zomergem)



Wat?

Met de poll wordt gevraagd uw stem uit te brengen over zowel de Vlaamse als de Europese modellijst. Dit is het voorstel 
dat voorligt: 

Modellijst 
Vlaams Parlement

Effectieven Opvolgers
1. SCHAUVLIEGE Joke (Evergem) 1. TAELDEMAN Valerie (Maldegem)
2. DE MEYER JOS (Sint-Niklaas) 2. THIENPONT Filip (Merelbeke)
3. FRANSSEN Cindy (Oudenaarde) .....
4. YUKSEL Veli (Gent) 16. 
5. BOTHUYNE Robrecht (Kruishoutem)
6. KNOP Hans (Zele)
7. VAN KEYMOLEN Phaedra (Haaltert)
8. HEYERICK Henk (Zulte)
9. DE KONINCK Iwein (Aalst)
10. BLEYENBERG Lieselotte (Melle)

......
27. VAN DE VIJVER Marc (Beveren)

Modellijst 
Europees Parlement

Effectieven Opvolgers
1. DEHAENE Jean-Luc (Vilvoorde) 1. DOCHY Bart (Ledegem)
2. THYSSEN Marianne (Oud-Heverlee) ...........
3. BELET Ivo (Hasselt)
4. VAN GOOL Nick (Lier) 8. LETERME Yves (Ieper)

...........
13.

Volmachten?

Indien u niet persoonlijk naar het stembureau kan komen, maar toch uw stem wenst uit te brengen, dan kan u een 
volmacht geven aan een ander CD&V-lid. Let wel: enkel geregistreerde volmachten zijn geldig. 
Dit betekent dat u het volmachtformulier (te verkrijgen via het CD&V-secretariaat) volledig dient in te vullen, te tekenen 
(zowel  volmachtgever  als  -drager)  en  terug  dient  te  bezorgen  aan  het  secretariaat.  Formulieren  die  niet  op  het 
secretariaat werden geregistreerd, zullen geweigerd worden.      

Wie is Veli Yüksel (4° plaats op de modellijst Vlaamse verkiezingen)?

     Op de modellijst voor de Vlaamse verkiezingen vindt u een naam terug die voor de meeste   
     leden nieuw in de oren zal klinken. We stellen Veli hier kort even voor. 

      Veli Yüksel werd in 1971 geboren in Turkije en verhuisde op 2,5-jarige leeftijd naar Gent, waar 
     hij als nieuwe Vlaming opgroeide. Na zijn humaniora studeerde hij politieke wetenschappen aan    
     de Universiteit Gent en behaalde nadien een Master in Europees Recht. 

     Zijn eerste stappen in de journalistiek zette hij onder andere bij Het Nieuwsblad, De Standaard en  
     Radio 1. Hij werkte de afgelopen 12 jaar op de nieuwsdienst van de VRT voor o.m. Terzake en het 
    Journaal. Sinds 2006 geeft hij gastcolleges aan de Hogeschool Gent over Turkije en de Europese 
     Gemeenschap.

Als  journalist  heeft  hij  een  grote  en  bijzonder  gevarieerde  kennis  van  de  samenleving  opgebouwd,  in  binnen-  en 
buitenland, van het dorpsplein tot de grote Europese dossiers. Die ervaring zal zeker van pas komen in het Vlaams 
Parlement. Zijn interesse gaat in de eerste plaats naar sociaal-economische dossiers, werkgelegenheid, huisvesting en 
onderwijs.

Veli, hartelijk welkom in onze partij en véél succes!  

Belangrijke data

De campagne is in volle voorbereiding. Toch kunnen we u al enkele data meegeven.  Noteer deze alvast in de agenda:  
✔ 21 maart 09: nationale kandidatendag
✔ 25 maart 09: provinciale kandidatendag
✔ 31 maart 09: provinciaal congres (bespreking verkiezingsprogramma)



✔ 25 april 09: nationaal verkiezingscongres - in Gent!
✔ 10 mei 09: gezinsdag (Bobbejaanland)
✔ 26 mei 09: provinciale slotmeeting 
✔ 7 juni 09: Vlaamse en Europese verkiezingen - afspraak in De Poel

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Info-avonden ruimtelijke ordening 

In 2008 pakte de Vlaamse regering uit met twee ontwerpdecreten die invloed hebben op de ruimtelijke ordening: een 
wijziging van decreet op de ruimtelijke ordening en een nieuw decreet omtrent grond- en pandenbeleid.  
Heel  wat  mensen  blijven  met  vragen  zitten.  Hoe  zal  hun  dorp  er  in  de  toekomst  uitzien?  Hoe  zal  de  omgeving 
evolueren?  Blijft wonen betaalbaar? Wat doet de overheid hieraan?  Wat met de uitbreiding van mijn woning?  Kan een 
jong koppel nog een huis kopen? 
CD&V wil de mensen dan ook informeren over de nieuwigheden en wijzigingen op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

In onze regio organiseren een aantal  afdelingen een info-avond rond dit  thema. Gastspreker van dienst  is  Vlaams 
Volksvertegenwoordiger  én  schepen  in  Evergem,  Joke  Schauvliege.  Uiteraard  worden  bij  deze  sessies  de  lokale 
mandatarissen betrokken. Samen zorgen zij voor een interactieve avond rond RO.

Volgende afdelingen organiseren een info-avond:

● Lochristi: 2 maart 2009 
● Evergem: 5 maart 2009
● Moerbeke-Waas: 12 maart 2009
● Gavere: 30 maart 2009
● Kaprijke: 21 april 2009

 

NIEUWS VAN DE GELEDINGEN

'Balans tussen preventie en curatie' - 14 maart 2009 

Je goed in je vel voelen,  heel  wat vrouwen dromen ervan en even zoveel  vrouwen streven ernaar. Zorgen voor je 
lichaam en je  geest,  gezondheid  in  de  breedste  zin  van  het  woord.  Vrouw & Maatschappij  bekijkt  hoe  een goed 
preventief beleid kan werken en hoe het kan helpen als het toch mis gaat.
Vrouw & Maatschappij Oost-Vlaanderen gaat daarom het debat aan met experten en deskundigen en organiseert op 
zaterdagvoormiddag 14 maart 2009 een provinciaal gezondheidsdebat voor alle V&M-leden van Oost-Vlaanderen. Alle 
leden van V&M Oost-Vlaanderen kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus. 

Place to be: zaal 'De Torrepoort', Poel 7, 9000 Gent
Verwelkoming vanaf 9u (start programma 9u30 - slot voorzien rond 12u30)
Inschrijven: CD&V-secretariaat Gent (09/221.45.81 - secretariaatgent@cdenv.be)

Nieuwe ploeg voor JongCD&V-Nationaal

Op het congres van 14 en 15 februari verkozen de leden van JongCD&V een nieuwe nationale ploeg. Pieter Marechal 
werd verkozen als nieuwe nationaal voorzitter.  
Naast  een  nieuwe voorzitter,  werd er  ook  een nieuw bureau verkozen.  Marilyn  Neven,  Lieselot  Bleyenberg,  Bruno 
Debbaut, Wim Soons, Lode Soenen, Britte Schouppe en Bart De Wandeleer zullen de komende jaren de lijnen samen 
met Pieter helpen uittekenen.

Met  de  verkiezing  van  Lieselot  Bleyenberg  in  het  bureau  is  onze  regio  dus  vertegenwoordigd  binnen  JongCD&V. 
Proficiat Lieselot en veel suces!



WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
   

● Senioren:  dinsdag 3 maart vanaf 10u30 nationaal congres 'Hoe willen wij wonen?' in het Vlaams parlement. 
Info & Inschrijven: senioren@cdenv.be, 02 238 38 65 

● CD&V Nationaal: woensdag 4 maart vanaf 19u Lancering Wikiwij. Info: info@wikiwij.be
● Kandidatendag: zaterdag 21 maart vanaf 9u30 in Campus Parnas, Stationsstraat 301 in Dilbeek. 
● Vereniging van CD&V-raadsleden: vrijdag 27 maart vanaf 18u Staten-generaal in het Vlaams Parlement. 
● Verkiezingscongres: zaterdag 25 april (Eskimofabriek te Gent)
● Bobbejaanse Gezinsdag: zondag 10 mei.

Provinciaal

● Ledenpoll voor de Vlaamse en Europese verkiezingen: donderdag 5 maart tussen 17u en 20u. 
● Provinciale  kick-off:  vrijdag  13  maart  Startmoment  voor  de  provinciale  campagne.  Een  persoonlijke 

uitnodiging volgt.
● V&M Oost-Vlaanderen:  zaterdag 14 maart vanaf  9u 'Gezondheidsdebat'  in zaal  'De Torrepoort',  Poel  7 te 

Gent. Om 12u30 afsluitende receptie.
Info & inschrijven: Cindy Franssen 02 552 43 10, cindy.franssen@vlaamsparlement.be

● Provinciaal congres: dinsdag 31 maart. Meer info volgt. 
● CD&V-Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 15 juni om 14u bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, 

Koning Albertlaan 214 in Gent.

Regionaal

● Regio Gent: maandag 9 maart om 20u bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214 in 
Gent.

● JongCD&V regio Gent: dinsdag 10 maart om 20u regiobestuur in café De Rotonde, Kortrijksesteenweg 1 in 
Gent.

● Regio Meetjesland: dinsdag 17 maart om 20u bestuursvergadering in het Parochiaal Centrum; Lt. Dobbelaere-
straat in Zomergem. 

● Senioren  regio  Gent:  dinsdag  17  maart  om  10u  bestuursvergadering  in  het  CD&-secretariaat,  Koning 
Albertlaan 214 te Gent.

Afdelingen

● Evergem: donderdag  5  maart  om  20u  infosessie  Ruimtelijke  Ordening  in  het  Cultuurcentrum  Stroming, 
Weststraat  31  in  Sleidinge.  Gastspreker  is  Joke Schauvliege,  Vlaams volksvertegenwoordiger  en schepen 
ruimtelijke ordening in Evergem.

● Maldegem: donderdag 5 maart  om 20u bestuursvergadering in  de Grote Zaal  van het Broederhuis,  39ste 
Linielaan in Maldegem.

● Senioren De Pinte: vrijdag 6 maart om 14u 'Op de koffie met Senator Tony Van Parys' in het koetshuis van 
Kasteel Viteux, Kerkplein 8 in De Pinte. Uiteenzetting 'Politieke actualiteit' gevolgd door een 'verwenkoffie' en 
een babbel. Inschrijven verplicht voor 27 februari. Kostprijs: 5 euro ter plaatse te betalen.
Info & inschrijven: Odette Pieters 09 28220 30, odette.pieters@skynet.be of bij één van de bestuursleden

● De Pinte:  zondag 8 maart van 11u30 tot 14u jaarlijks CD&V-eetfestijn in Domein Begonia, Pintestraat 29 in De 
Pinte. Info & inschrijven: Lieven Lekens 09 329 58 51, www.cdenvdepinte.be

● Moerbeke-Waas: donderdag 12 maart om 20u info-avond rond ruimtelijke ordening i.s.m. Moerbeke Anders in 
de parochiezaal, Crevestraat. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen 
ruimtelijke ordening in Evergem.

● Gent-CD&V Vooruit:  maandag  23  maart  om 20u bezoek  aan de  gemeenteraad  in  Gent.  Afspraak  in  de 
publiekszaal. Info & inschrijven: Bert 0477 61 08 31, cdenvvooruit@gmail.com

● Gent-CD&V Vooruit:  donderdag 26 maart om 20u denkavond omtrent 'Armoede' in het CD&V-secretariaat, 
Koning Albertlaan 214 in Gent. Er komen zowel mensen die dicht bij de praktijk staan als mensen betrokken bij 
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het Gents en Vlaams beleidsniveau aan het woord. 

● Gavere: maandag 30 maart infosessie rond Ruimtelijke ordening in zaal Bronnendal, Nijverheidssstraat 92 in 
Dikkelvenne (aan de kerk van Dikkelvenne). Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams volksvertegenwoordiger 
en schepen Ruimteljke Ordening.

● De Pinte: maandag 13 april jaarlijkse gezinswandeling. Info & inschrijven: www.cdenvdepinte.be

● Zelzate: zaterdag  18  april  vanaf  19u  CD&V-feestmaal  in  het  Ontmoetingscentrum  Klein  Rusland  met  als 
gastspreker  Joke  Schauvliege,  vlaams volksvertegenwoordiger  en  lijsttrekker  Oost-Vlaanderen.  Kaarten  22 
euro p.p. (kinderen tot 10 jaar is 12 euro). Inschrijven kan door overschrijving op rekening 890-9740512-94 van 
CD&v-Zelzate. Info: Luc De Vos 0477 40 24 27, devos.kwist@skynet.be

● Kaprijke: dinsdag 21 april om 20u info-avond rond Ruimtelijke Ordening in zaal 't Zilleken in Lembeke met als 
gastspreker Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege.

● Oosterzele: zaterdag 9 en zondag 10 mei vriendenmaal; maandag 11 mei gratis koffietafel voor senioren in de 
Parochiale kring te Oosterzele.

● Merelbeke: zaterdag 23 en zondag 24 mei jaarlijks CD&V Tweedaagse in de Gemeentehallen Merelbeke. Op 
zaterdag 23 mei een 55+namiddag met gratis koffietafel en optreden van Nicole en Hugo. Op zondag 24 mei 
barbecue. Kaarten barbecue: volw. 14 euro (dessert inbegrepen) en kind. 7 euro.
Info & inschrijven: Rita Thienpont 0478 58 35 15, Carlo De Cooman 09 230 81 54

● Zelzate: woensdag 25 maart om 20u bestuursvergadering in de kleine zaal van De Kring, Kerkstraat in Zelzate.

CDS 

● woensdag 11 maart om 20 u gespreksavond 'Wat houdt christendemocratie nu juist in? - Waar ligt de oorsprong 
van de christendemocratie?'. Gastspreker is Steven van Hecke (Universiteit Antwerpen), gespecialiseerd in de 
christendemocratie als ideologie. 

● donderdag  19  maart  om  20u  discussieavond  'De  bankencrisis  en  het  antwoord  daarop  van  Europa'  in 
Auditorium B Universiteitsgebouw Blandijn aan de Blandijnberg in Gent. Gastspreker is Jean-Luc Dehaene, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia. Na een korte inleiding en de uiteenzetting is er ruimte voor 
vragen en discussie. 

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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