
Nieuwsbrief 11- Juli 2008

Beste CD&V-lid,

De vakantie is voor velen van u al van start gegaan. Hoog tijd dus voor de laatste editie van de Kortweg voor het 
werkjaar 2007-2008.  

In deze editie brengen we u verslag uit van de laatste activiteiten van de regio, maar kijken we ook al even vooruit naar 
het komende werkjaar.  Want het belooft een drukke en spannende start te worden van het nieuwe werkjaar.  
Niet alleen krijgen we in september met de voorbereidingen van het inhoudelijk congres een zware klus voor de boeg, 
maar er zal ook reikhalsend uitgekeken worden naar de werking binnen de federale regering. Zal men op 15 juli een 
akkoord hebben? Zoja, hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd? Zonee, hoe moet het dan verder? Eén ding is zeker: 
zelden is er zo'n grote ongerustheid geweest vlak voor het politieke reces.  
Toch staat de tijd niet stil en moeten we verder met onze werking. Vandaar dat in deze editie al de eerste krijtlijnen 
worden uitgezet voor onze partijwerking van september.

Daarnaast besteden we in deze Kortweg ook aandacht aan het dossier rond het Schipdonkkanaal. Deze problematiek is 
zeer belangrijk voor de inwoners, leden, bestuursleden en mandatarissen uit de regio. We zijn het onze leden verplicht 
om  correct  en  duidelijk  te  communiceren.  Vandaar  dat  we  langs  deze  weg  het  standpunt  van  het  regiobestuur 
Meetjesland verwoorden. We blijven het dossier in de toekomst trouwens ook van zeer nabij opvolgen en zullen op 
geregelde tijdstippen verslag uitbrengen.

Een hele boterham voor een laatste (vakantie)editie. 

Verder rest er ons niets anders dan u en uw familie een goeie en vooral ontspannende vakantie toe te wensen.  Veel 
leesgenot en tot in september!

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

ALGEMEEN

Vakantieregeling

Ook de medewerkers van het regionaal secretariaat genieten van een welverdiende rust.  Het secretariaat zal gesloten 
zijn vanaf woensdag 30 juli tem vrijdag 15 augustus.  Ook op het feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli) en de 
Nationale feestdag (21 juli) zal het kantoor gesloten zijn.

Voor dringende zaken kan u tijdens deze verlofperiode terecht bij de bewegingscoördinator van de regio's Aalst en  
Oudenaarde,  Lutgart  Schepens  (055/31.18.75).   Uiteraard  kan  u  ook  een  bericht  achterlaten  via  mail  of  op  het  
antwoordapparaat.  We contacteren u dan zo spoedig mogelijk na de heropstart.



Uitnodiging provinciaal congres  

Zaterdag 13 september 2008 vanaf 8u30 
KAHO Sint-Lieven - campus Dirk Martens - Kwalestraat 92/94 in Aalst

De wereld  globaliseert,  mondialiseert,  internationaliseert.  Deze  trends  hebben  een  rechtstreekse 
invloed  op ons dagelijks  leven.  Ze bieden kansen,  maar  geven vele  mensen ook  een gevoel  van  onzekerheid  en 
ongerustheid.  CD&V Oost-Vlaanderen zal op 13 september 2008 met het congres ‘Klaar voor de wereld’ de kansen in 
beeld  brengen,  maar  ook  de  onzekerheden en  de bedreigingen waarmee we geconfronteerd  worden,  omzetten  in 
politieke uitdagingen. 

Wilt u mee nadenken en in dialoog gaan met onze parlementsleden over onze inhoudelijke voorstellen inzake Onderwijs 
& migratie, Betaalbare energie, Armoede & éénoudergezinnen, Flexizekerheid, Waardig werk wereldwijd? 
Kom dan op 13 september naar Aalst!  Wie weten halen uw bemerkingen de eindteksten die op zaterdag 27 september 
worden voorgelegd aan de leden.  

Terug naar school-actie (1 tem 15 september 2008)

Naar jaarlijkse traditie organiseert CD&V bij het begin van het schooljaar een 'terug naar school'-actie.  Er wordt gevraagd 
aan de afdelingen om in deze periode hieromtrent een actie op te zetten.  

Doet uw afdeling niet mee aan deze actie?  Geen nood.  Er zijn eveneens raamaffiches 
(40 op 60 cm) ter beschikking.  Vraag gerust een exemplaar aan op het secretariaat 
(secretariaatgent@cdenv.be of 09/221.45.91).  Wij zorgen er voor dat u na 20 augustus 
een affiches krijgt.  

Benieuwd hoeveel affiches we in het straatbeeld zien verschijnen!  
     

Daguitstap Senioren regio Gent

De allereerste activiteit van de Senioren regio Gent was een groot succes. 80 senioren namen deel aan de daguitstap 
naar de stad Gent. Na de ontvangst op het secretariaat en de toelichting door senator Pol Van Den Driessche rond 
'Media en politiek' stond nog een bezoek aan het provinciehuis, een lunch, een rondvaart doorheen het middeleeuws 
centrum en een lekker dessert op de menukaart.

Hieronder enkele sfeerbeelden:

Aangezien  de deelnemers zeer  tevreden waren  over  het  programma en we het  warm water  niet  opnieuw moeten 
uitvinden, krijgen de senioren van de regio Meetjesland op dinsdag 16 september 2008 ook de kans om deze daguitstap 
mee te pikken.  De leden mogen eind augustus een uitnodiging in de bus verwachten!

Nieuwe leden-actie

Eind mei werd de nieuwe leden-actie afgesloten. De wedstrijd stak heel simpel in elkaar. Hoe méér nieuwe leden, hoe 
beter. Voor de beste afdeling en ledenwerver was er een prijs voorzien.

Onze regio's zagen de hoofdprijs nipt aan de neus passeren. De afdelingen Oosterzele en Zelzate kwamen op een zucht 
van de winnaar (Kortessem) terecht. Als best scorende afdelingen uit onze regio's schenken we hen graag de prijs van 
de ledenwervers.  Het bijhorende geschenk komt zo snel mogelijk jullie richting uit.

Proficiat Oosterzele en Zelzate!

mailto:secretariaatgent@cdenv.be


BURGEMEESTER AAN HET WOORD

Op bezoek bij de burgemeester van Eeklo, Koen Loete

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde het kartel CD&V/N-VA/ELD met 6.445 lijststemmen en met 13 
van de 25 zetels, een mooie score en levert sindsdien de burgemeester.

Redactie: Met 2.751 voorkeurstemmen achter uw naam kan u zich de nieuwe burgemeester van  Eeklo noemen. Wat  
zijn uw eerste ervaringen als kersverse burgemeester? 

De eerste ervaringen zijn uitermate positief. Het ambt van burgemeester is veelomvattend. Je bent 
voor alles de eindverantwoordelijke. 
Onze stad is een bedrijf  in verandering. Het telt  alles samen meer dan 670 medewerkers (stad, 
OCMW, brandweer,  politie,  kunstonderwijs)  die  aangestuurd worden door  24 diensthoofden.  Met 
haar centrumpositie in het Meetjesland zijn ook op regionaal vlak vele taken voorbehouden voor 
Eeklo.
Dossiers die jarenlang aansleepten, zijn in beweging gezet: de zuidelijke ontsluiting van Eeklo (De 
Ring),  het  Ruimtelijk  Structuurplan,  het  aanleggen van industrieterreinen, het  aantrekken van 32 
nieuwe medewerkers, het responsabiliseren van de administratie, en noem maar op.

Redactie: Welke zijn de belangrijkste doelstellingen die u als burgemeester wenst te bereiken in 
deze legislatuur? 

Vooreerst de realisatie van de ring rond Eeklo, het aanpakken van de zwarte punten op de doortocht N9, het aanleggen 
van industrieterreinen, de strijd tegen het sluikstorten en het netter maken van straten en pleinen. Het optimaler inzetten 
van de administratie en het aanmoedigen van het ondernemerschap in de brede zin van het woord.
Een andere belangrijke uitdaging is het armoedeprobleem oplossen, maar daar kunnen we niet alleen alles doen. Ook 
de provinciale en Vlaamse overheid moeten hier inspanningen doen. 

Redactie: Het eerste jaar van de legislatuur is intussen achter de rug. Welke projecten hebt u ondertussen op de rails  
kunnen zetten of realiseren?

We  stimuleren  verder  alternatieve  energie:  windenergie  (we  waren  koploper  in  Vlaanderen),  zonnepanelen  en 
warmtekrachtkoppeling. Iedereen komt naar Eeklo kijken hoe we dit doen.
We hebben zeer veel aandacht besteed aan het positief imago van de stad met het organiseren van tal van activiteiten, 
waarvan de Ronde van België en de gala-avond rond het hedendaags ondernemen, de absolute hoogtepunten waren.
Ook de actie Eeklo-net begint zijn vruchten af te werpen: Eeklo wordt groener, netter, fleuriger en geuriger.

Redactie: Als burgervader van een stad met 19.645 inwoners, bent u vaak uithuizig. Heeft u nog voldoende tijd voor uw 
familie en hobby's?

Als men zich goed organiseert en de prioriteit geeft aan een goede mix van werken, representatie en hobby’s lukt dit wel. 
Ik loop 2 keer in de week 5 kilometer en geregeld ga ik naar een concert of toneelstuk. Verder lees ik heel veel, zowel 
kranten, tijdschriften en boeken. 
De familie kan op mij rekenen. We weten wanneer we elkaar nodig hebben en de momenten dat we allemaal samen 
zitten is het een prettige boel.

Redactie: Welke politicus is uw grootste voorbeeld?

Ik  heb  het  voorrecht  gehad  vanuit  mijn  professioneel  verleden  in  Brussel  en  Gent  met  een  paar  interessante 
partijvoorzitters,  ministers en parlementairen intensief  te hebben mogen samenwerken. Diegenen die mij  het  meest 
bijblijven zijn authentieke christen-democraten die vanuit hun visie de samenleving hebben veranderd en het welzijn van 
de mensen voorop stelden. Dus op dat vlak zijn er een gans pak politici die voor mij de grootste voorbeelden zijn.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT & PROVINCIE
 

Het dossier rond het Schipdonkkanaal hield de voorbije weken en maanden de regio in zijn greep. De gemeentebesturen 
volgden het dossier nauwgezet op, er waren de bijeenkomsten van de klankbordgroep, actiegroepen die ontstonden, 
evenementen rond het kanaal, enz.



Gedurende deze periode trad het regiobestuur niet op de voorgrond, maar dat betekent niet dat het dossier niet werd 
opgevolgd.  Het  dossier  was  en  is  een  vast  agendapunt  op  de bestuursvergaderingen.  Daarnaast  werd  er  met  de 
bestuursleden  eveneens  een  bezoek  gebracht  aan  de  haven  van  Zeebrugge.  Maar  er  werd  niet  breed  over 
gecommuniceerd aangezien voor het regionaal bestuur een serene afhandeling van de studie en besprekingen van 
cruciaal belang is.

Nu de hoorzitting in het  Vlaams Parlement achter de rug is en de eerste elementen uit  de studie de buitenwereld 
bereikten, lijkt het ons de ideale moment om de houding van het regiobestuur ten opzichte van het dossier aan onze 
leden bekend te maken.

Het regiobestuur meent dat ivm dit project zeer grondig moet onderzocht worden en uitsluitsel uit de studie moet volgen 
met betrekking tot

 de economische noodzaak voor de toekomst van Vlaanderen
 het  al  dan  niet  verantwoord  zijn  vanuit  ecologisch  standpunt  (CO2-problematiek,  landschap, 

plattelandstoerisme, waterhuishouding)
 het al dan niet aanwezig zijn van volwaardige alternatieven (spoor, estuaire vaart)
 zijn er duidelijke voordelen qua mobiliteit
 de financiële haalbaarheid.

Pas als er meer duidelijkheid is over deze items en als het MER-rapport gefinaliseerd is, zal het CD&V-regiobestuur 
Meetjesland een definitief standpunt innemen. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Wil u meer lezen over deze problematiek, dan vindt u de nodige info terug op de website www.seinescheldewest.be  .  

Op onderstaande link vindt u een neerslag van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 28 mei 2008 
waar een aantal vragen rond de studie aan bod kwamen.
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showHandelingen.action?id=521060

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Indien u nog vragen hebt omtrent dit dossier, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze parlementairen, 
provincieraadsleden of gemeentelijke mandatarissen.  

Het regiobestuur blijft het dossier verder opvolgen en zal op geregelde tijdstippen hierover communiceren met de leden.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● Congres 'Klaar voor de Wereld': zaterdag 27 september Brussels Event Brewery in Brussel, Delaunoystraat 
58B/1 in Brussel. 

Provinciaal

● Vr&Mij Oost-Vlaanderen: zaterdag 12 juli vanaf 18 uur barbecue ten voordele van het Hulpfonds SOS Stop 
seksuele terreur in Oost-Congo.  Sint-Bavohumaniora, Reep 4 te Gent.  Kaarten: volw. € 20 en kinderen € 10.  
Info & inschrijven: Cindy Franssen 0486 36 54 66, cindy.franssen@vlaamsparlement.be

● Congres 'Klaar voor de Wereld': zaterdag 13 september vanaf 8u30 in KAHO St. Lieven - campus Dirk 
Martens Kwalestraat 92/94 in Aalst.
Info: Miet Van Landeghem 03 776 26 84

● Senioren Oost-Vlaanderen: dinsdag 21 oktober congres 'Aangepast, Kwaliteitsvol en Betaalbaar Wonen voor 
Ouderen'. Meer info volgt!
Info: Hubert Van Wambeke, hubertvanwambeke@skynet.be

Regionaal

● Regio Meetjesland:  dinsdag 26 augustus om 20u bestuursvergadering in  Lovendegem.  Een persoonlijke 
uitnodiging volgt.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showHandelingen.action?id=521060
http://www.seinescheldewest.be/
http://www.seinescheldewest.be/


● Nieuwjaarsreceptie regio's Gent & Meetjesland: zondag 11 januari.  Meer info volgt!

Afdelingen

● Assenede: zondag 20 juli fietstocht voor de leden van het afdelingsbestuur met een etentje als afsluiter.
Info & inschrijven: Nic Van Zele, nicvanzele@skynet.be

● Waarschoot: zondag 3 augustus ontbijtactie van JONGCD&V Waarschoot.
Info & inschrijven: Kim Martens, kim_martens_390@hotmail.com

● Lochristi: dinsdag 26 augustus om 20 uur bestuusvergadering bij Edith, Hyfte-Center 31 in Lochristi.
Info: Dirk Van Nieuwerburgh, d.vn@skynet.be

● Zulte: zondag 31 augustus jaarlijkse CD&V-Reuze barbecue à volonté in het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat in 
Olsene.
Info & inschrijven: marc.nachtergaele@pandora.be, 0476 37 19 18

● Evergem: zaterdag 13 september vanaf 19 uur CD&V-mosselfestijn (aperitief en dessert inbegrepen) in zaal De 
Molen, Goeiingen 12 in Wippelgem-Evergem. Ook koude schotel mogelijk. Kaarten: volw. 16 € en kind. tot 12 j. 
€ 8.  Overschrijven op rekeningnummer 890-2040326-59 met vermelding van welk menu en aantal deelnemers. 
Inschrijven voor 6 september.
Info & inschrijven: Johan Dierkens 0475 60 29 81, 09 253 82 28

● Deinze:  zondag 14 september eetfestijn van burgemeester en mandatarissen in de Brielpoort te Deinze (ten 
voordele van Huize Ter Linde).  Kaarten: volw. € 15 en kind. € 8.
Info & inschrijven: Paula Vermeulen-Van Den Berge, 09 386 64 77 

● Waarschoot: dinsdag 16 september bestuursvergadering.
Info: Jo Pauwels, jo.pauwels@be.abb.com

● Assenede: woensdag 17 september: bestuursvergadering.

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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