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Beste CD&V -lid

Het is intussen bijna twee jaar geleden dat de Kortweg voor het laatste verscheen.  Voor diegene die nieuw zijn bij 
CD&V: Kortweg was het informatieblad van het arrondissement Gent-Eeklo dat maandelijks bij de bestuursleden in de 
bus viel.  Het bracht nieuws over actuele politieke dossiers, zette acties en afdelingen in de kijker en vertelde de leden 
wat er te doen viel in de partij.
De Kortweg werd echter het slachtoffer van de reorganisatie van de partijstructuren.  Een regionale werking was niet 
gediend met een overkoepelend blaadje, dacht men.  De communicatie moest voornamelijk regionaal georganiseerd 
worden.

Helaas bleek intussen het tegendeel.  Door het ontbreken van een algemeen informatieblad verzwakt de communicatie 
tussen de regio's onderling, maar ook tussen de afdelingen van de diverse regio's en haar leden.  Leden weten niet 
meer wat er leeft en gebeurt in de overige regio's.
Het werd dan ook hoog tijd om daar verandering in te brengen.  Het overlegcomité dat de regionale werking coördineert, 
besliste om de Kortweg terug op te starten.  In eerste instantie via elektronische weg.  Na de verkiezingen kan bekeken 
worden of een papieren versie noodzakelijk is.

Deze nieuwsbrief  is  dan  ook  de eerste  van  zijn  soort.   In  deze editie  brengen we onder  andere  nieuws rond de 
campagne, nieuws uit de provincie en het parlement en een uitgebreide activiteitenkalender.  Het is dan ook zeker de 
moeite om even de tijd te nemen en dit document door te lezen.

Veel leesplezier!

Guido De Wilde Roger Claeys (voorzitter regio Lochristi)
Voorzitter Overlegcomité Peter Colpaert (voorzitter regio Evergem)

Mieke Van den Berghe (voorzitter regio Gent)
Odette Van Hamme (voorzitter regio Eeklo)
Jan Vermeulen (voorzitter regio Deinze)

FEDERALE VERKIEZINGEN 2007

Het zal u niet ontgaan zijn.  De federale verkiezingen staan voor de deur.  Op 10 juni trekken we opnieuw naar de 
stembus en verkiezen we nieuwe vertegenwoordigers in Kamer en Senaat.

Lijstvorming.

De besprekingen rond de lijstvorming zijn volop aan de gang.  Intussen zijn reeds 3 kandidaten op de CD&V/N-Va 
kamerlijst bekend. De situatie ziet er als volgt uit:

1. Pieter De Crem
2. Sarah Smeyers (N-Va)
3. Peter Leyman

Pieter De Crem is iedereen bekend. Als fractieleider in de Kamer bracht hij de voorbije legislatuur de paarse regering 
meermaals in de problemen door haar ongeloofwaardigheid aan te tonen. Ook als burgemeester van Aalter bewijst hij 
elke dag opnieuw zijn waarde. Zijn uitdaging: de ploeg in Oost-Vlaanderen naar de overwinning leiden!

Peter Leyman zet z'n eerste stappen in de politiek op de derde plaats van de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen.  Peter 
maakt de overstap vanuit de bedrijfswereld. Tot eind april is Peter gedelegeerd bestuurder bij Volvo Cars.  We wensen 
hem alvast veel succes toe!

Van de Senaatslijst werd nog maar weinig informatie vrijgegeven.  Wat wel duidelijk is, is dat Tony Van Parys de derde 
plaats zal innemen.



Pieter De Crem Peter Leyman Tony Van Parys

Poll.

Alle CD&V- leden van de provincie Oost-Vlaanderen krijgen de kans om zich uit te spreken over de modellijst voor de 
Kamer en Senaat.  

Voor de kamerlijst gaat de poll door vrijdag 4 mei van 18u tot 20u30 op de volgende lokaties:
● Regio Gent: CD&V- secretariaat, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent
● Regio Deinze: Sint Martinuscentrum, Kortrijksesteenweg 86, Deinze
● Regio Lochristi: Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24a, Merelbeke
● Regio Evergem: Parochiaal Centrum Zomergem, Luitenant Dobbelaerestraat 14c, Zomergem
● Regio Eeklo: ACV, Oostveldstraat 23, Eeklo

Voor de senaatslijst zal gepolld worden op 12 mei op het verkiezingscongres.  Meer info vindt u in één van de volgende 
Ampersands.

Bespreking verkiezingsprogramma.

CD&V stoomt momenteel het verkiezingsprogramma klaar.  De partij doet dit onder meer door het organiseren van de 
'Dagen van Morgen'.  In vier provincies gaan in de loop van de maanden maart en april bijeenkomsten door rond de 
thema's gezin, samenleven, werk en bestuur.
Meer info kan u terug vinden op www.cdenv.be/dedagenvanmorgen.
   
De  provincie  Oost-Vlaanderen  is  gastheer  op  zaterdag 28  april.   In  het  Huis  van de  Bouw (Zwijnaarde) wordt 
gedebatteerd rond het thema 'bestuur'.   
Samen leven in de wereld,  als gezinnen,  als buren, als bekenden en als onbekenden,  vraagt om afspraken.   Hoe 
organiseren we ons morgen, welk  bestuur willen we?  Besturen is vooruitzien, rondzien en omzien.  CD&V wil  een 
bestuur met ethiek, met de moraal van een hecht gezin.  Goed bestuur is een werkwoord.  Met oog voor onze problemen 
én die van de wereld.  Met respect voor zijn klanten, zijn inwoners.  Met heldere wetten, afdwingbare akkoorden.
Trek samen met Pieter De Crem aan de kar.  Goed besturen is een gezamenlijke opdracht.

Elke afdeling kan vanaf 18 april eveneens de teksten bespreken in de eigen afdeling.  Er zal vanuit CD&V- nationaal een 
presentatie ter beschikking gesteld worden om dit vlot te laten verlopen.  Nodig gerust een mandataris of kandidaat uit 
om het programma te komen toelichten.
Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht op het regiosecretariaat (secretariaatgent@cdenv.be – 09/221.45.81).

Campagne.

Vrijwilligers

De campagnemolen begint op volle toeren de draaien.  We kunnen dus alle hulp gebruiken.  Wie zin heeft om tijdens de 
campagne een handje toe te steken, geef dan een seintje (secretariaatgent@cdenv.be).  Affiches plakken, helpen bij 
een verzending, een aanbevelingsbrief schrijven,...  Alle hulp is welkom.

Activiteiten

Het is de bedoeling om opnieuw een campagnekalender op te maken.  Deze kalender houdt alle interessante activiteiten 
in die in de provincie worden georganiseerd.  Zo weet een kandidaat waar naartoe.  Is er in de gemeente een grote 
rommelmarkt,  een  kermis,  een  wielerwedstrijd,...  ?   Geef  dan  zeker  de  gegevens  door  aan  het  secretariaat 
(secretariaatgent@cdenv.be).  

Kalender 

Volgende data kan u reeds met stip noteren in de agenda:
● 25 april: open provinciaal bestuur – bespreking verkiezingsprogramma

mailto:secretariaatgent@cdenv.be
mailto:secretariaatgent@cdenv.be
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● 28 april: De dagen van morgen Oost-Vlaanderen
● 4 mei: poll van de kamerlijst
● 12 mei: nationaal verkiezingscongres
● 31 mei: verkiezingsmeeting Oost-Vlaanderen
● 7 juni: nationale slotmeeting

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

AANSTELLING NIEUWE VOORZITTERS

De voorbije maanden waren zeer druk voor de afdelingen.  Na de campagne en de installatie van de verschillende 
raden, moesten de afdelingen eveneens een nieuw afdelingsbestuur verkiezen.  Een aantal voorzitters bleven op post, 
anderen gaven de scepter door.

We brengen de nieuwe structuur even voor u in kaart.  De nieuwe voorzitters werden aangeduid met de blauwe kleur, de 
voorzitters die hun mandaat verder zetten in het rood.
                                                 

We polsten bij onze voorzitters naar hun doelstelling voor de komende drie jaar.  De essentie uit de stukjes die we 
binnen kregen, geven we hieronder weer:

● Gavere – voorzitter Dirk Martens:  Vanuit de oppositie wil  Dirk met de steun van alle bestuursleden hard 
werken om CD&V in Gavere een duidelijk gezicht en profiel te geven.  Ook de vernieuwing en uitbreiding van de 
bestuursploeg is een prioriteit voor de komende jaren.

● Merelbeke – voorzitter Dirk Boterberg: Dirk ziet als voornaamste prioriteit het uitbouwen van een dynamisch 
bestuur om de beleidsmensen voluit  te ondersteunen zodat hun beloftes naar de kiezers toe waargemaakt 
kunnen worden.  Ook de contacten en samenwerking met naburige gemeentes wordt steeds belangrijker.  Dirk 



hoopt hierin het voortouw te kunnen nemen.
● Assenede – voorzitter Nic Van Zele: Nic wil zich engageren om samen met de sterk verjongde CD&V- ploeg 

een actie-  en beleidsplan uit  te werken dat regelmatig geëvalueerd wordt.   De ploeg moet slagvaardig en 
krachtig kunnen optreden naar de buitenwereld zonder de eigenheid te verliezen.  Er moet eveneens ruimte zijn 
voor discussie, zowel voor jong, nieuw en oud.

● Nevele – voorzitter Marnix Standaert: Marnix wil hun jonge ploeg helpen begeleiden en hen wegwijs maken 
in de verschillende moeilijke dossiers die de komende jaren aan bod zullen komen in het gemeentebeleid.  Een 
goed gemeentelijk beleid start bij de werkkracht van een goed bestuur.  Hiervoor wil Marnix samen met de 
ploeg garant staan.

● Zulte  –  voorzitter  Marc  Nachtergaele:  Marc  had  voor  zichzelf  uitgemaakt  dat  er  wat  verjonging  en 
vernieuwing  mocht  komen  voor  wat  betreft  het  voorzitterschap.   De  ongelofelijke  overwinning  bij  de 
gemeenteraadsverkiezingen en de score bij de bestuursverkiezingen van de CD&V- leden, deden hem echter 
van  mening  veranderen.   Met  de  groep  in  Zulte,  die  bruist  van  ambitie  en  jonge  mensen,  is  hij  dubbel 
gemotiveerd om van Zulte in de komende drie jaar een nog sterker 'CD&V bastion' te maken. 

● Knesselare – voorzitter David Geens: David zegt van zichzelf dat hij een gemeentelijk politicus is met een 
mening.  Een mening over hoe het reilt en zeilt in het land en zijn gemeente.  Niet alleen een mening maar ook  
de goesting om daar aan mee te helpen.  Deze mix zorgt er voor dat hij met plezier de taak op zich neemt in 
Knesselare.  

● Zomergem – voorzitter Antoon Vercruysse: Alhoewel CD&V opnieuw in de oppositie zit, wensen ze toch op 
een positieve manier, met zin voor realiteit en financiële haalbaarheid, te blijven meewerken aan het beleid van 
hun gemeente.  Deze boodschap wordt aan de inwoners gebracht door persberichten, de CD&V- Direct en door 
de mandatarissen.

● Kaprijke – voorzitter Marc Van de Werf: CD&V- Kaprijke-Lembeke-Bentille maakt moeilijke tijden mee.  Twaalf 
jaar  geleden verzeilden ze in  de oppositie  en helaas kon hierin  geen verandering gebracht  worden bij  de 
verkiezingen van 8 oktober.  Marc gelooft erin dat de oudgedienden, samen met enkele jonge mensen, de 
partijwerking kunnen heropstarten en zo de afdeling er weer bovenop kunnen krijgen.  Als trouw en actief lid 
van de partij wil de voorzitter zich daar voor inzetten.

● Deinze – voorzitter Luc De Munck: Het voornaamste streefdoel voor Luc is in te staan voor een duurzaam 
beleid in Deinze waarbij alle doelgroepen in de maatschappij aan bod komen.  Met duurzaam wordt bedoeld dat 
bij elke beslissing de nodige aandacht aan sociale bewogenheid, aan milieu, aan het financiële aspect,... wordt 
gegeven.  Dit helpen realiseren via een goed contact van de lokale politici met de inwoners van Deinze is een 
uitdaging.

● Waarschoot – voorzitter Jo Pauwels: Jo wil niet langer langs de zijlijn staan kijken en wenst zich actief in te 
zetten voor de lokale politiek.  Uiteraard kan hij dit niet zonder de CD&V- ploeg van Waarschoot.

● Wachtebeke – voorzitter Frederik Flamand: Frederik neemt het politiek engagement op omdat hij mee wou 
beslissen over de toekomst van zijn gemeente en zodat hij  zelf  kan ondervinden wat de problemen en de 
mogelijkheden zijn.  Gelukkig  staat  hij  hierin niet  alleen en wordt  hij  omringd  met  een groep gemotiveerde 
mandatarissen en bestuursleden om dit in de realiteit om te zetten.

● Nazareth  –  voorzitter  Martin  Lamont:  Martin  wil  kapitein  blijven  van  een schip  in  volle  vaart.   Door  de 
versterking  van de volstrekte  meerderheid  bij  de jongste gemeenteraadsverkiezingen,  wil  hij  als  voorzitter, 
samen met de verkozen mandatarissen in gemeenteraad en OCMW, er voor zorgen dat hun indrukwekkend 
verkiezingsprogramma de komende jaren maximaal in vaart gebracht wordt. Hij wil eveneens de dynamische 
bestuurswerking,  met  spontaan  aangroeiende  enthousiaste  en  jonge  leden,  op  peil  houden  na  een 
verkiezingsjaar via nieuwe actiepunten en betrokkenheden van de bestuursleden naar de beleidsmakers toe. 
Naar de kiezers toe stappen, weten wat er leeft bij kiezers en leden, als voorzitter zijn oor te luisteren leggen en 
het bestendigen van een regelmatige en duidelijke communicatie naar de inwoners toe via een eigen ledenblad, 
zijn kerntaken volgens Martin.  

● Sint-Martens-Latem – voorzitter Ingrid Temmerman:  Vanuit haar sociaal engagement geeft Ingrid impuls 
aan het verenigingsleven.  Ze poogt de inwoners te overtuigen om hieraan deel te nemen.  Zowel jong als oud 
vraagt ze steeds om zich open te stellen voor elkaar.  De senioren, zieken en gehandicapten hebben steeds 
haar bijzondere aandacht gehad.  Haar doel is van Sint-Martens-Latem een gemeente te maken waar iedereen 
thuis is, midden in het groen.

● Moerbeke Waas – voorzitter Herman De Pau: Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn een aantal jongeren 
toegetreden tot het bestuur van Moerbeke.  Dat gaf Herman de nodige voldoening om zijn werk als voorzitter 
verder te zetten.  Het is namelijk niet gemakkelijk om vanuit de oppositie de  CD&V werking in de kijker te 
plaatsen, maar de spontane reacties na de persberichten, geven de voorzitter een enorme steun. 
Hij is fier dat hij als voorzitter de steun heeft van een goede secretaris en een dynamisch bestuur. 
Het eerste waar Herman zich samen met de ploeg wil voor inzetten is de voorbereiding voor de 
federale verkiezingen.    

● Gent – voorzitter Mieke Van den Berghe: Mieke wil  de regio-afdeling Gent opnieuw op de politieke kaart 
zetten, zowel bij onze eigen partij als bij de Gentse meerderheidspartijen.  Ze zal er alles aan doen dat de 
trouwe leden elk tien nieuwe leden aanbrengen.

● Destelbergen – voorzitter Gerard De Brauwer: De komende maanden staat een intensieve begeleiding van 
de nieuwe mandatarissen in gemeenteraad en OCMW bovenaan de agenda.  Verder zal er gewerkt worden 
aan de vernieuwing van de website van de afdeling,  de uitbouw van een seniorenwerking en een verdere 
verjonging van het bestuur.  De werking van JONGCD&V is hierbij zeer belangrijk.

● Zelzate – voorzitter Luc De Vos: De nieuwe groep bestuursleden schenkt Luc de ideale gelegenheid om de 
plaatselijke werking een nieuw elan te geven.  Contacten met hogere partijstructuren en voorzitters van andere 



afdelingen moeten verder uitgebouwd worden.  Er moet eveneens een open communicatie zijn met de fractie 
en het partijbestuur over het gemeentelijk beleid en er moet aandacht zijn voor de moderne christelijke waarden 
en respect voor anderen.  Om CD&V duidelijk op de kaart te zetten in een versterkte oppositierol zal er ook 
moeten gewerkt worden aan de verjonging.   

● Aalter – voorzitter Bart Van Caenegem: Bart zegt dat het een eer is voorzitter te mogen zijn van een CD&V-
afdeling  die  de  grootste  absolute  meerderheid  levert  van  gans  Oost-Vlaanderen.   Het  blijft  dan  ook  een 
uitdaging mee te helpen denken aan de voortrekkersrol die de gemeente speelt in de regio en de provincie. 
Bovenal is het fijn te ervaren dat de vele kritische en mondige bestuursleden op een kameraadschappelijke 
manier tot besluiten komen en deze met veel vuur verdedigen.  Een goeie sfeer, duidelijke afspraken, een vast 
vergaderstramien  en  een open communicatie  zijn  voor  Bart  de  belangrijkste  troeven van een dynamische 
bestuursploeg.  

● Melle – voorzitter Frank Lemmens:  Toen de afdeling in de oppositie zat, wou Frank zijn verantwoordelijkheid 
opnemen  samen  met  de  jongeren  die  in  het  bestuur  aan de  kar  trokken.   Nu  ze  deel  uitmaken  van  de 
meerderheid wil hij het kritisch oog zijn binnen de partij, ideeën aanreiken en de partijwerking levendig houden. 
De aanwezigheid en betrouwbaarheid van CD&V-Melle laten voelen bij de inwoners is belangrijk.

● Sint-Laureins – voorzitter Gidy Bonte:  Gidy stelt zich als doel de coach te zijn van de ploeg en hij wil zo de 
groep een uitstraling geven waar de mensen familie van willen zijn. CD&V zal zich meer naar buiten toe moeten 
richten.  De ploeg moet de inwoners vaken en duidelijker op de hoogte brengen van waar we naar toe willen. 
Als voorzitter wil hij het gamma aan communicatiemiddelen (website, CD&V Direct,...) ten volle benutten.

Nieuwe voorzitters aan het roer zetten betekent natuurlijk ook dat een aantal voorzitters een stapje terug zetten.  Bij 
deze wensen we hen nogmaals te bedanken voor het engagement en de inzet die ze de partij schonken.  Bedankt Lieve 
Deneir-Pede (Deinze),  Daniël  Eggermont  (Sint-Martens-Latem),  Daniël  Nuytinck  (Assenede),  Gilbert  Cockuyt  (Sint-
Laureins),  Claudette  Schynkel  (Zelzate),  Filip  Lehoucq  (Evergem),  Nicole  Van  Deynse  (Eeklo)  en  Laurent  Van 
Renterghem (Lochristi). 

ACTIE IN DE KIJKER

In de nieuwsbrief zullen we maandelijks ook aandacht schenken aan acties georganiseerd door onze afdelingen.  In 
deze editie richten we onze pijlen op de actie van afdeling Zelzate.

CD&V- Zelzate heeft op zaterdag 17 maart actie gevoerd tegen de mogelijke komst van een coffeeshop nabij de grens. 
Terneuzen kampt met overlastproblemen door de aanwezigheid van de twee coffeeshops Checkpoint en Miami in het 
centrum. Meer dan 90% van de klanten van die shops zouden Belgen en Fransen zijn. Enige tijd geleden lanceerde het 
gemeentebestuur de oprichting van een derde coffeeshop dichtbij de grens met Zelzate als oplossing om de overlast te 
verminderen.  CD&V- Zelzate verzet zich tegen dit plan.  De problemen van overlast zullen zich dan immers verplaatsen 
van het centrum van Terneuzen naar Zelzate. Er valt extra criminaliteit te vrezen. De drempel om drugs aan te schaffen 
zal  voor onze jongeren ongetwijfeld verlagen en de lopende preventiecampagnes van gemeentebestuur en scholen 
worden met dit plan doorkruist.
In  een  geïmproviseerde  coffeeshop  aan  de  Traktaatweg,  vlak  aan de  grens,  boden  een  dozijn  mandatarissen  en 
bestuursleden in de namiddag aan alle passanten gratis 'coffee' en 'tsjeefcake' aan: twee volledig veilige produkten als 
alternatief voor wiet en spacecake. Meteen vroegen ze de klanten een petitie te ondertekenen tégen de plannen van 
Terneuzen.

De maandag nadien werd de petitieactie verder gezet op de wekelijkse markt in het centrum van Zelzate. De petitie zal 
weldra worden overgemaakt aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen met de vraag af te zien 
van alle verdere plannen voor de oprichting van een coffeeshop in de nabijheid van de grens.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

SAMENSTELLING EN WERKING



De provincieraad

Op zondag 8 oktober 2006 kozen de Oost-Vlamingen een nieuwe provincieraad. Op vrijdag 1 december 2006 werd deze 
nieuwe provincieraad geïnstalleerd. De 84 raadsleden legden allen de eed af. De komende zes jaar zal een stevige 
meerderheid van de drie traditionele partijen Oost-Vlaanderen besturen: CD&V (25 zetels), VLD (22 zetels) en sp.a (14 
zetels). De oppositie bestaat uit Vlaams Belang (19 zetels) en Groen! (4 zetels).

In de nieuwe provincieraad zetelen 50 mannen en 34 vrouwen; dat betekent dat er nu negen vrouwen meer zetelen dan 
voorheen in de provincieraad. Er zijn 33 raadsleden die voor het eerst zetelen.
 
De zittingen van de provincieraad worden geleid door de provincieraadsvoorzitter.  De raadsleden kozen een nieuwe 
voorzitter: Marc Lootens (sp.a-spirit), die oud-provincieraadsvoorzitter Piet Van Eeckhaut (sp.a) vervangt.

Uit de regio's Deinze, Evergem, Eeklo, Lochristi en Gent zitten voor CD&V zitten in de provincieraad: Jef Van Pee (Gent), 
Gerda Zenner-De Gryze (Gent),  Annick Willems (Sint-Laureins),  Geert  De Roo (Maldegem),  Henk Heyerick  (Zulte), 
Annemie  De  Gussem  (Nazareth),  Nicole  De  Vos  (Waarschoot),  Luc  Lampaert  (Zomergem)  en  Hilde  Desutter 
(Oosterzele). 

De deputatie

Zes gedeputeerden, verkozen onder en door de provincieraadsleden, bereiden samen met de gouverneur-voorzitter en 
de provinciegriffier (secretaris) de beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit.  Daarnaast heeft de 
deputatie  een aantal  specifieke taken zoals  het  afleveren  van milieuvergunningen klasse 1  en stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen klasse 2 afleveren in beroep.  Ten slotte heeft de deputatie een rechtsprekende 
functie. 

De zes gedeputeerden nemen het dagelijks bestuur van de provincie waar en en vergaderen daarvoor wekelijks op 
donderdag.  Die  zittingen  zijn  in  principe  niet  openbaar.  De  agenda  kan  je  wel  raadplegen  op  http://www.oost-
vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/deputatie/index.cfm.
De  meerderheid  van  de  provincieraad  wordt  weerspiegeld  in  de  samenstelling  van  de  deputatie:  3  CD&V-
gedeputeerden, 2 VLD-gedeputeerden en 1 sp.a-gedeputeerde

De zes gedeputeerden zijn:

● Alexander Vercamer – 1ste gedeputeerde (CD&V)
Bevoegdheden: woordvoerder,  financieel  beheer,  communicatie,  IT,  drukkerij,  juridische aangelegenheden,  
griffie, interbestuurlijk beleid, onthaal en logistiek, landbouw en plattelandsbeleid en restbevoegdheden.
Zitdagen:
Heusden: 9 uur, elke eerste zaterdag, in lokaal CM, Tramstraat 51
Lochristi: 9 uur, elke derde zaterdag, in lokaal ACV-CM, Dorp-West 40
Destelbergen, 10.30 uur, elke derde zaterdag, in lokaal ACV-CM, Dendermondsesteenweg 475
Oosterzele, 19 uur, elke vierde maandag, in lokaal ACV-CM, Dorp 29.

● Marc De Buck – 2de gedeputeerde (VLD)
Bevoegdheden: Buitenlandse betrekkingen, Europese projecten, economie, ruimtelijke ordening, stedelijk beleid 
en toezicht gemeente – OCMW.

● Peter Hertog – 3de gedeputeerde (sp.a-spirit)
Bevoegdheden: Patrimonium, wegen en mobiliteit, waterbeheer, energie, onderwijs, recreatiedomeinen en 
toezicht polders.

● Jef Dauwe – 4de gedeputeerde (CD&V)
Bevoegdheden: Middenstand, KMO-EROV, cultuur, kunsten en cultuurpatrimonium, archiefbeleid, erediensten 
en vrijzinnigencentra, leefmilieu en natuureducatie.

● Carina Van Cauter – 5de gedeputeerde (VLD)
Bevoegdheden: personeel,  IKZ  (integrale  kwaliteitszorg),  sport,  stedenbouw  en  Centrum  Ronde  van  
Vlaanderen.

● Eddy Couckuyt – 6de gedeputeerde (CD&V)
Bevoegdheden: Ontwikkelingssamenwerking, toerisme, welzijn, jeugd, gezondheid en wonen.

UITNODIGING MEIAVONDFEEST – 30 APRIL 2007

Gedeputeerde Alexander (Sander) Vercamer nodigt u en uw familie graag uit op zijn jaarlijks Meiavondfeest op maandag 
30 april 2007.  Op algemene aanvraag wil hij u opnieuw hartelijk en vooral comfortabel ontvangen in het Provinciaal 
Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/deputatie/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/deputatie/index.cfm


Om 19u30 is er de feestmaaltijd in het restaurant 'De Bliek en de Snoek'.  Op het menu staat: aperitief,  slaatje van 
gepocheerde zalm en tartaarsaus, papillot van gevogelte met archiducsaus en krielaardappeltjes, chocomousse en een 
drankje.  De prijs bedraagt 15 euro, inclusief toegang tot het bal.  Kaarten enkel in voorverkoop tot 25 april 2007.
Vanaf 21 uur is er in de zaal het jaarlijks Bal.  De toegangsprijs bedraagt 3,5 euro in voorverkoop, 5 euro aan de kassa.

Kaarten reserveren kan ten laatste  op 25 april  door  storting op VDK 890-3140471-30 voor  Bal-Meiavondfeest  met 
vermelding van het gewenste aantal maaltijden of het gewenste aantal ingangskaarten voor het bal.
Iedereen is van harte welkom!

DE PROVINCIE INVESTEERT IN FIETSPADEN

Een voorbeeld van niches waar de Provincie sterk wil in zijn, is bijvoorbeeld ons fietspadenproject.  De fietspaden die de 
provincie  wil  helpen  realiseren  liggen  op  drie  netwerken:  de  Lange  Afstand  Fietsroutes  (LAF),  het  Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), en het Provinciaal Fiets Netwerk (PFN):

• De Lange Afstand Fietsroutes zijn de autostrades onder de fietspaden, die op een eigen bedding liggen en 
die vaak langs spoorwegen en kanalen terug te vinden zijn. In sommige gevallen staat de provincie 100% in 
voor de realisatie van deze routes.

• Het  Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk  is fijnmaziger,  maar nog steeds gemeente-overschrijdend. Het 
verbindt de belangrijkste woonkernen in de provincie met elkaar. Wanneer deze fietspaden zich situeren langs 
gemeentewegen, werden ze tot nu toe voor 50 procent betoelaagd door de provincie. Dankzij de steun en de 
samenwerking met de Vlaamse regering, zullen de gemeenten in de toekomst kunnen rekenen op 80 procent 
subsidiëring, waarvan de helft door het Vlaams Gewest, de helft door de provincie.

• Het  Provinciaal Fietsroute Netwerk ten slotte is het meest fijnmazige netwerk, waarvan het uitgangspunt is 
dat  elke  deelgemeente  in  de  provincie  via  een  veilige  en  comfortabele  fietsroute  verbonden  is  met  alle 
aangrenzende deelgemeenten. De gemeenten kunnen hier rekenen op een 40 procent-betoelaging vanuit de 
provincie.

Vooral bij de Lange Afstand Fietsroutes moeten nog echt nieuwe fietswegen – 'missing-links' aangelegd worden. Grosso 
modo  moeten  er  in  Oost-Vlaanderen  nog  meer  dan  2000  kilometer  fietspaden  gelegd  of  herlegd  worden.
Omdat dit veel geld kost, vraagt de deputatie -conform de afspraken uit het kerntakendebat- dat Vlaanderen de Oost-
Vlaamse provinciale wegen zou overnemen. Op deze manier komen er provinciale middelen vrij die het provinciebestuur 
zou investeren in fietspaden.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS : PIETER DE CREM - “C0²-UITSTOOT REGERINGSWAGENS IS 
PAARSE KYOTO-HYPOCRISIE”

Onlangs raakte bekend hoeveel C0² de dienstwagens van de federale regeringsleden uitstoten. Dat dit niet in het kraam 
van de regering past, is te merken aan de krampachtige reacties van de excellenties, die het zelfs hadden over C0²-
afgunst. CD&V- Fractieleider Pieter De Crem verwijt deze regering dan ook Kyoto-hypocrisie.

Sinds Al Gore en mevrouw Guidone de handen in mekaar sloegen, is het voor paars II al Kyoto wat de klok slaagt. Paars 
gebruikt Kyoto als voorwendsel om de mensen extra belastingen te laten betalen, en niet zozeer om het milieu vooruit te 
helpen.  De  liberalen  gebruiken  het  om  te  bewijzen  dat  ze  niet  enkel  de  verdedigers  zijn  van  de  economische 
wetmatigheden, voor de socialisten is Kyoto het ultieme argument om de groene kiezer te overtuigen vooral niet voor 
Groen! te stemmen.

Als excuus voor hun grote vervuilende wagens verwijzen verschillende federale excellenties naar al de andere, meer 
milieuvriendelijke wagens die door de kabinetten in gebruik zijn. Door de aanschaf van die wagens probeert men de 
globale C0²-uitstoot terug te kunnen dringen. De federale regeringsleden vergeten hier echter wel bij te vermelden dat zij 
met hun dienstwagens het hoogste aantal kilometer afmalen en dus het meest vervuilend werken.

Om dit in de toekomst te kunnen vermijden werkt Pieter De Crem een nieuw wetsvoorstel uit dat het algemeen principe 
invoert dat de overheid bij overheidsbestedingen steeds de voor het milieu minst belastende normen in acht neemt. De 
overheid heeft dan niet alleen een voorbeeldfunctie, maar kan op deze manier ook een impuls geven aan de industrie 
om meer betaalbare milieuvriendelijke technologieën uit te brengen. 

Pieter De Crem: “Met deze wet  beogen we in de eerste plaats dat  het  wagenpark van de overheid onder handen 
genomen wordt. Idealiter zouden over 5 jaar, daar waar mogelijk, de voertuigen aan de strengste milieunormen moeten 
beantwoorden.  In  Aalter  zullen  in  een  periode  van  3  jaar  alle  gemeentelijke  dienstvoertuigen  aan  de  strengste 
milieunormen voldoen. Als Aalter dit kan, moet dit voor federale ministeries zeker lukken.”

VLAAMS PARLEMENT: JOKE SCHAUVLIEGE TEN STRIJDE TEGEN ASBEST.



U bewoont een huis dat gebouwd werd vóór 1998 of u heeft in de tuin een tuinhuisje of opberghok dat al enkele jaren 
dienst doet? Misschien bent u er zich niet van bewust, maar de kans is groot dat zich in één van de bouwelementen 
kankerverwekkende  asbestvezels bevinden. Die asbesthoudende producten zijn alleen gevaarlijk als ze bewerkt 
worden. Precies omdat er zoveel onwetendheid is, beet Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege (CD&V) zich 
vast in de asbestproblematiek. In januari diende zij in het Vlaams Parlement daarover een voorstel in.

Asbest en uw gezondheid
Asbestvezels kunnen bij het inademen diep in de longen dringen en tientallen jaren later een ernstige longaandoening 
veroorzaken. In België is het gebruik van asbestproducten verboden sinds 1 oktober 1998. Dat betekent dat we bij het 
verbouwen en slopen nog tientallen jaren zullen geconfronteerd worden met de schadelijke gevolgen van asbest. OVAM 
raamt dat er jaarlijks in België 50.000 tot 60.000 ton asbesthoudend bouw- en sloopafval vrijkomt. Het gaat dan vooral 
om  vloertegels,  gevel-  en  dakleien,  regenpijpen,  isolatieplaten  van  bv.  een  onderdak,  plaasterisolatie  rondom  bv. 
chauffageleidingen,  golfplaten  van tuinhuisjes  en  asbestcementplaten.  Asbesthoudende  materialen  ‘in  rust’  zijn  niet 
gevaarlijk.  De schadelijke  vezels  komen vrij  wanneer  u  begint  te  kappen en te  breken.  Ook  het  reinigen met  een 
hogedrukreiniger van o.a. golfplaten is ten stelligste af te raden.

Voorstellen
Joke Schauvliege pleit ervoor om mensen intensief te informeren. Ze stelt voor om bij een bouw- of verbouwvergunning 
een gerichte folder mee te sturen over de gevaren van asbest.
In het technisch en beroepsonderwijs moet de asbestproblematiek en de veilige verwerking van asbest aandacht krijgen. 
Naast het sensbiliseren stelt Joke Schauvliege ook voor dat bij elk oriënterend bodemonderzoek gezocht wordt naar de 
aanwezigheid van asbest.
Een belangrijke schakel in de asbestketting is zeker en vast de inzameling van asbesthoudend materiaal in 
containerparken. Een onderzoek van Vlaams parlementsleden Joke Schauvliege en Hilde Crevits bij 75 Vlaamse 
gemeenten eind 2006, toonde aan dat de voorwaarden om als particulier asbestafval te mogen afleveren en de 
omstandigheden waarin het verwerkt wordt, erg verschillen van gemeente tot gemeente. De veiligheidsmaatregelen 
laten vaak te wensen over. Daarom stelt Joke Schauvliege voor dat de inzameling van asbesthoudend materiaal op een 
containerpark overal gratis is èn veilig.
In navolging van Joke Schauvlieges voorstel heeft de bevoegde minister Kris Peeters een ‘Vlaams actieplan asbest’ 
klaar.

Het volledige voorstel van resolutie kan u raadplegen op de website van Vlaamse parlementslid Joke Schauvliege : 
www.jokeschauvliege.be
 

WEL EN WEE UIT DE REGIO'S

Wij melden u met droefheid het overlijden van 
● de heer Piet Beeckmans, bestuurslid CD&V- Lochristi, voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking en voormalig voorzitter ACW- Lochristi.  
● de heer Oskar De Muynck, CD&V - bestuurslid Zomergem.
● Mevrouw Rachel Meganck, moeder van André De Groote, schepen te Destelbergen

De leden van het regiobestuur en de medewerkers van het CD&V- secretariaat wensen de familie sterkte in de rouw die 
hen treft.

Wij kondigen met vreugde de geboorte aan van Marlies, dochter van de heer Tom Vermeirsch en Valerie Taeldeman, 
schepen te Maldegem.  Proficiat Valerie en Tom met de geboorte van jullie eerste kindje!

WAARHEEN VANDAAG

PROVINCIAAL

● Vorming Intercommunales: woensdag 18 april om 19.30 in het CD&V – secretariaat, Koning Albertlaan 214 in 
Gent. Info en inschrijven: Miet Van Landeghem: 03 776 26 84

● JONGCD&V: vrijdag 20 april  vanaf  20 uur  Cantus in  De Peanuts,  Graaf  Arnulfstraat  8  in  Gent.   Info  en 
inschrijven: Stefaan De Vos: 0472 83 67 82

● CD&V Oost-Vlaanderen:  zaterdag 28 april  in  het  Huis  van de Bouw, Tramstraat  in  Gent-Zwijnaarde open 
dialoog 'Betrouwbaar bestuur'.  Info en inschrijven: Cindy Franssen 09 221 45 81

● CD&V Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 30 april om 14 uur in het CD&V– secretariaat, Koning Albertlaan 



214 in Gent bestuursvergadering.  

● Meiavondfeest  –  Bal  gedeputeerde  Alexander  Vercamer:  maandag  30  april  in  het  Provinciaal  Domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke. Om 19.30 feestmaaltijd in het restaurant 'de Bliek en de Snoek'. Vanaf 21 uur 
jaarlijks bal.  Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het luik 'Nieuws uit de provincie' in deze 
nieuwsbrief.

REGIO'S

● Regiobestuur Lochristi: woensdag 11 april om 20.00 in Britannia, Heusdendorp 10 in Destelbergen.

● Regiobestuur  Eeklo  &  Evergem:  woensdag  17  apil  bestuursvergadering  in  het  Parochiaal  Centrum 
Beukenhof, Stationsstraat 7 in Eeklo.

● Regiobestuur Deinze: vrijdag 20 april om 18 uur.  

● Senioren regio Deinze : donderdag 26 april. Op de eerste bijeenkomst van de regiowerking worden alle 60-
plussers uit de regio uitgenodigd.  Meer info volgt!

● Ledenpoll Kamer : vrijdag 4 mei van 18u tot 20u30.
• Regio Deinze:   Sint-Martinuscentrum, Kortrijksesteenweg 86 in Deinze.
• Regio Eeklo:   ACV, Oostveldstraat 23 in Eeklo.
• Regio Evergem:   Parochiaal Centrum Zomergem, Luitenant Dobbelaerestraat 14 in Zomergem.
• Regio Gent:   CD&V – secretariaat, Koning Albertlaan 214 in Gent
• Regio Lochristi:   Sint-Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24 a in Merelbeke.

AFDELINGEN

● De Pinte: maandag 9 april om 14.30 ontspannende en leerrijke gezinswandeling langs de Zeven Dreven. Start 
op de parking van het OCMW. Er wordt afgesloten met een drankje en een gezellige babbel. Info en inschrijven 
Lieven Lekens : 0475 51 70 43.

● Destelbergen: maandag 16 april om 20.00 bestuursvergadering in Taverne Thesla, Dendermondesteenweg 
475 in Destelbergen.

● Waarschoot: maandag 16 april om 19.30 bestuursvergadering in Sint-Christophe, Guido Gezellelaan 1.
● Zomergem: woensdag 18 april bestuursvergadering.

● Nevele: zondag  22  april  om 12  uur  -  7e  kippenfestijn  in  de  benedenzaal  van  de  sporthal  in  Landegem. 
Gastspreker is volksvertegenwoordiger Pieter De Crem. Kaarten € 12 (volw.) en € 6 (kind. van 6j. tot 12j.).  Info 
en inschrijven Marnix Standaert: 0478/42 03 00. 

● Sint-Martens-Latem: dinsdag 24 april om 20 uur bestuursvergadering in het Cultureel Centrum, Kwakstraat in 
Sint-Martens-Latem bestuursvergadering

● Merelbeke:
• zaterdag 5 mei om 13.30 seniorennamiddag in de Gemeentehallen, Kloosterstraat in Merelbeke. Gratis 

koffietafel met optreden van Lily Castel.
• zondag 6 mei om 12 uur barbecue in de Gemeentehallen, Kloosterstraat in Merelbeke. Kaarten aan € 

14 (volw.) en € 7 (kind.).
Info en inschrijven: Dirk Boterberg 0475 92 03 15 of Rita Thienpont 0478 58 35 15.

● Waarschoot: dinsdag 8 mei om 19u45 verkiezingsshow in het Cultureel centrum, Nieuwstraat te Waarschoot.

● Waarschoot: donderdag 24 mei om 19u30 bestuursvergadering in Sint-Christophe, Guido Gezellelaan 1.

● Zelzate: vrijdag 25 mei vanaf 19u30 – Feestmaal in het C.o.c. De Brug, Assenedesteenweg 119, Zelzate-West. 
Info en inschrijven: Luc De Vos 0477/40.24.27.

● Sint-Laureins: zaterdag 26 mei om 19u – Zomerfeest in de Parochiezaal van Sint-Laureins (Dorpsstraat). 
Kaarten aan 20 € (volw) en 10 € (-12 jaar).  Info en inschrijven: Koen Versluys 09/379.76.86.

● Evergem: donderdag 7 juni bestuursvergadering.
● Lochristi: dinsdag 12 juni bestuursvergadering

● Zulte: zondag 26 augustus - 6° Reuze CD&V Barbecue in het ontmoetingscentrum, Kerkstraat in Olsene.



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: Guido De Wilde, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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