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Beste CD&V-lid,

Oktober bracht de eerste koude dagen van het jaar. Toch was het voor onze regio's een warme maand. De sfeer op de 
activiteiten was goed en we maakten kennis met een aantal nieuwe leden. Je hebt nu dus te maken met twee gelukkige 
voorzitters.

Natuurlijk moeten we dit ook in de toekomst volhouden. Daar zullen we uiteraard onze uiterste best voor doen. Onze 
agenda voor de komende weken en maanden zit in elk geval vol. 
De  lokale  afdelingen  draaien  op  volle  toeren:  de  eerste  plannen  voor  de  eindejaarsperiode  duiken  op,  de 
bestuursverkiezingen moeten voorbereid worden en we starten met het project 'Rond de tafel'  waarbij  we aandacht 
hebben voor het lokale beleid en een blik werpen op de toekomst. Verder zullen er een aantal interessante sprekers 
(Sabine de Bethune, Ludwig Caluwé, Wouter Beke) afzakken naar de regio en provincie.    
Er is dus voor elk wat wils. Als lid kies je dan ook datgene uit waar je je goed bij voelt.

In deze Kortweg blikken we kort terug op de activiteiten van oktober en hebben we uiteraard aandacht voor de lopende 
en nieuwe projecten. Veel leesplezier!  

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

ACTIVITEITEN

Enthousiast onthaal voor minister Joke Schauvliege

Minister van cultuur, leefmilieu en natuur Joke Schauvliege werd op dinsdag 27 oktober 2009 in De Pinte met veel 
enthousiasme ontvangen door een honderdtal leden.  Ze kwam er haar beleid voorstellen en nam uitgebreid de tijd om 
individuele vragen van leden te beantwoorden.  
Wat het extra interessant maakte voor de aanwezigen, was het feit dat de beleidsnota's vers van de pers kwamen. Ze 
stonden namelijk die week ter bespreking op de agenda van de commissies in het parlement. We konden dan ook een 
bevoorrechte blik werpen op de beleidslijn die de minister zal volgen.       
Daarnaast  waren er  ook kabinetsmedewerkers aanwezig van de andere CD&V-kabinetten.  Leden met vragen rond 
andere domeinen moesten dan ook niet op hun honger blijven zitten.

Het werd een aangename & leerrijke avond.  Zeker voor herhaling vatbaar.

 
Uitnodiging woensdag 25 november 2009 - 'Christendemocratie vandaag' met Wouter Beke

We moeten op hetzelfde elan verder gaan.  We nodigden dan ook reeds een nieuwe gastspreker uit. Op woensdag 25 



november 2009 zal Wouter Beke, senator en ondervoorzitter van CD&V, een toelichting geven rond de hedendaagse 
christendemocratie.
We weten voor onszelf allemaal waarom we lid geworden zijn van CD&V maar meestal hebben we het moeilijk om dit te 
verwoorden. Wouter zal blijven stilstaan bij de waarden waarop onze partij gestoeld is en hoe we dit kunnen verwoorden 
en omzetten in de praktijk in de hedendaagse samenleving.

Wanneer? Woensdag 25 november 2009 om 20u
Waar?  Archipel Business Center, Tramstraat 61, Zwijnaarde (Gent) 
Alle leden zijn welkom - gelieve wel in te schrijven (09/221.45.81 - secretariaatgent@cdenv.be)

Lokale bestuursverkiezingen

We vermeldden reeds in de vorige Kortweg dat er binnen CD&V lokale bestuursverkiezingen op stapel staan. In januari 
kan u als lid uw stem laten horen en uw voorzitter voor de afdeling en geledingen kiezen.  

De procedure is intussen op gang getrokken.  In de Ampersand van oktober kwam een oproep tot kandidaatstelling voor 
de lokale voorzitter  en voorzitters voor de lokale afdeling van Vrouw & Maatschappij,  JONGCD&V en de Senioren. 
Kandidaturen worden bij de afdelingssecretaris (en in kopie naar het regiosecretariaat - vvelghe@cdenv.be) verwacht 
uiterlijk op 20 november 2009.
Hebt  u  interesse  om  één  van  deze  taken  op  te  nemen?  Neem  dan  zo  snel  mogelijk  contact  op  met  uw 
afdelingssecretaris.

In de meeste afdelingen zullen de verkiezingen gecombineerd worden met de nieuwjaarsrecepties.  Zo kan u het nuttige 
aan het aangename koppelen. In de Kortweg van december zal u de data van de verschillende recepties vinden. U 
ontvangt in de loop van december of januari in elk geval nog een persoonlijke uitnodiging.  

Brieven hernieuwen lidgeld

In de loop van de komende dagen vindt u in uw postbus de oproep van CD&V om uw lidgeld te vernieuwen. We hopen 
dat we ook dit jaar op uw steun kunnen rekenen!

Een administratie loopt zelden volledig foutloos, dat geldt ook voor onze ledenadministratie. Moest er een fout geslopen 
zijn in uw gegevens (bedrag, adres, gewijzigde familiale situatie, enz.), neem dan zeker contact op met het regionaal 
secretariaat (09/221.45.81 - edebleeckere@cdenv.be). We proberen het probleem zo snel mogelijk recht te zetten.

In de omslag vindt u dit jaar ook een flyer van de gezinsdag. Met deze flyer kan u vrienden en familie warm maken voor 
de gezinsdag en wie weet ... ook lid maken?! 

Rond de tafel 

Binnenkort zijn we halfweg de legislatuur op het lokale niveau. Het ideale moment om eens stil te staan bij het beleid van 
de voorbije  periode en na te gaan wat  nog kan gerealiseerd worden.  Het  is  een proces dat  in  alle  afdelingen zal 
doorlopen worden, ongeacht of we in de meerderheid of oppositie zitten.  
CD&V werkte een project uit  om de afdelingen hierin bij  te staan. Het project kreeg de naam 'Rond de tafel'  mee. 
Bedoeling is om in eerste instantie uitgebreid stil te staan bij dit project op het regiobestuur; in een tweede stap is het de 
beurt aan de afdelingen om een project op maat uit te tekenen.
Van onze kant uit mag u er op rekenen dat we op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen van de verschillende lokale 
initiatieven.  

ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS

In memoriam

Tot onze grote spijt moeten wij u het overlijden van de heer Ignace Van Praet meedelen.  Ignace overleed op vrijdag 30 
oktober in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze na een slepende ziekte.  De uitvaart vindt plaats op zaterdag 7 
november om 11u in de kerk van Astene.

Ignace was werkzaam op het kabinet van Wilfried Martens van 1979 tot 1992 en was binnen CD&V gekend als OCMW-
raadslid, gewezen schepen en fractieleider in Deinze en consulent binnen het arro Gent-Eeklo. In de hoedanigheid van 
consulent volgde hij de werking van een aantal afdelingen op.



We bieden de familie onze christelijke deelneming aan en wensen hen veel moed en sterkte toe.

CD&V-Happening in Lochristi

Zondag 4 oktober verzamelden meer dan 350 sympathisanten voor de jaarlijkse CD&V-
gezinshappening in de loods van Familie Van Nieuwenhuyze (bedrijventerrein aan de Lozen 
Boer). 

Iedereen genoot van de gezellige sfeer en het lekkere eten. Er werd tijd gemaakt voor een 
informele en vriendschappelijke babbel. Voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh verkoos 
een warm welkomstwoord boven een politieke speech... een duidelijk signaal dat CD&V de 
gezinspartij bij uitstek is en dat politiek op zo'n momenten ondergeschikt kan zijn.

CD&V Evergem feest!

In september was het feest in Wippelgem, een deelgemeente van Evergem. De afdeling  
organiseerde er een 'Bal van de burgemester, minister en alle CD&Vmandatarissen'. 
Dat het feest een echte topper zou worden, bleek reeds bij de voorbereiding: er moesten  
tenten worden bijgeplaatst en uiteindelijk dienden de inschrijvingen - helaas- afgesloten te  
worden.
(Op de foto burgemeester Erik De wispelaere en minister Joke Schauvliege.)

Info-avond ruimtelijke ordening in Sint-Laureins

Vrijdagavond 30 oktober organiseerde de CD&V-afdeling van Sint-Laureins een informatie-
avond over  Ruimtelijke Ordening.  Op 1 september  2009 ging het  nieuw gecoördineerde  
decreet Ruimtelijk Ordening van kracht: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ook het  
gloednieuw decreet Grond- en Pandenbeleid trad in werking. Reden genoeg vond CD&V  
Sint-Laureins om geïnteresseerden te informeren. 

Valerie Taeldeman, Vlaams Volksvertegenwoordiger, lichtte de grote lijnen van de nieuwe regelgeving toe alsook de 
consequenties voor de politieke besluitvorming. Bart Van de Keere, schepen van Ruimtelijke Ordening, ging in op het 
Gemeentelijk  Ruimtelijk  Structuurplan.  Hij  beklemtoonde  dat  Sint-Laureins  sinds  1  juni  2007  zelfstandig 
stedebouwkundige vergunningen kan verlenen, doch binnen een kader van goede ruimtelijke ordening. Verder gaf hij 
een overzicht van de huidige Ruimelijke Uitvoeringsplannen in de gemeente.
Burgemeester Annick Willems die het thema inleidde en de vragenronde begeleidde mocht vaststellen dat er voor dit 
onderwerp een ruime interesse bestaat. Een geslaagde avond dus! 

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Kerncentrale Borssele - vraag van Valerie Taeldeman aan Vlaams minister Joke Schauvliege

Het Nederlandse energiebedrijf Delta Energy wil in het Zeelandse Borssele een 2de kerncentrale bouwen en uitbaten. Het 
startschot  voor  deze  plannen  werd  gegeven  aan  de  hand  van  een  startnotitie  die  werd  toegelicht  op  een  druk 
bijgewoonde infovergadering te Sint-Laureins. Op vrijdag 16 oktober werd het openbaar onderzoek over deze startnotitie 
afgerond. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman stelde in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement een 
aantal vragen aan Vlaams minister Schauvliege. 

Minister Schauvliege lichtte toe dat haar administratie Milieu, Natuur en Energiebeleid een zeer omvattend advies heeft 
uitgebracht. In dit advies dringt men aan op een grondige beschrijving van de geplande installaties, een beschrijving van 
de alternatieven en een verduidelijking van de redenen waarom voor Borssele als locatie werd gekozen. 

Valerie Taeldeman stelde in de commissie ook de vraag welke Vlaamse steden en gemeenten geïnformeerd zullen 
worden over het verdere verloop van deze grensoverschrijdende procedure. De Nederlandse overheid heeft er voor 
gekozen een perimeter van 25 kilometer te hanteren. Op basis van deze perimeter werden door Nederland 3 Vlaamse 
gemeenten geselecteerd: Sint-Laureins, Assenede en Zelzate. Minister Schauvliege antwoordde dat zij zelf het initiatief 
genomen heeft om een aantal grensgemeenten bijkomend in te lichten. Het betreft in essentie de grensgemeenten in 
oostelijke richting, die zich in de invloedssfeer bevinden van de kerncentrale van Borssele en de centrale van Doel.  Zij 
heeft  tevens  gevraagd  aan  de  bevoegde  Nederlandse  overheidsinstanties  om  betrokken  te  blijven  bij  de  verdere 
procedure en op de diverse voorziene overlegmomenten uitgenodigd te worden.



Alle  uitgebrachte  adviezen  en  inspraakreacties  op  de  startnotitie  worden  nu  overgemaakt  aan  de  Nederlandse 
Commissie voor Milieueffectenrapportage die een advies zal opstellen voor het Nederlands bevoegd gezag. Dit bevoegd 
gezag stelt op basis daarvan richtlinnen op voor het opstellen van een Milieu-effectenrapport. Verwacht wordt dat deze 
richtlijnen pas in de loop van 2010 zullen worden vastgelegd. Op basis van deze richtlijnen zal het rapport door het 
bedrijf  Delta  Energy  worden  opgesteld.  Het  bedrijf  heeft  aangekondigd  pas  ten  vroegste  in  2011  de 
vergunningsaanvraag te  zullen  indienen.  De eigenlijke bouwvergunningsaanvraag zou  dan in  2013 kunnen worden 
ingediend. De bouw zelf kan ten vroegste starten in 2014 en de exploitatie in 2018. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman dringt aan op een maximale informering en betrokkenheid tussen 
Vlaanderen en Nederland zodat onze Oostvlaamse steden en gemeenten en hun inwoners goed op de hoogte blijven 
van dit grensoverschrijdend project. Goede communicatie en uitgebreide informatie zijn van groot belang. 

Valerie Taeldeman
Valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be

* De volledige vraag en het uitgebreide antwoord is beschikbaar bij Valerie Taeldeman of op het regionaal secretariaat.

NIEUWS UIT DE GELEDINGEN 

No politics, just party’

En onder dat motto ging op 10 oktober 2009 in Zaal Artevelde de tweede Orange party door 
van JONGCD&V-Waarschoot.
Daar de 90 – ties house fuif van vorig jaar een groot succes was besloten we dit jaar in 
dezelfde lijn te fuiven. Het was een schot in de roos! De zaal was tot de nok gevuld en de 
bijna 200 fuifgangers konden meegenieten van de opzwepende hits uit de jaren 90!
De DJ's waren in topvorm, draaiden de ene hit na de andere en lieten de dansvloer 
meermaals ontploffen! Ook de Orange Cocktails waren weer erg in trek bij de fijnproevers.

Kortom; alweer een fuif om U tegen te zeggen en flink op weg om een vaste jaarlijkse waarde 
te worden in het Waarschootse fuiflandschap.  De Orangeparty-crew zit nu reeds te broeden 
op enkele ideeën voor volgend jaar!

Voordracht 'Oogziekten bij ouderen' van CD&V Senioren De Pinte een groot succes!

Het lokale bestuur van de CD&V-Senioren mag terecht fier zijn op de voordracht omtrent oogziekten bij ouderen. Het 
onderwerp trok 102 deelnemers naar het OCP in De Pinte.  Prof. Delaey bracht op een boeiende en zeer verstaanbare 
taal de oogproblemen bij ouderen in beeld. Vooral cataract (met filmpje van een ingreep) en glaucoom kregen veel
aandacht. Er volgde een goedgevulde vragenronde waarop telkens een duidelijk antwoord kwam. 
Het publiek trok tevreden huiswaarts.  

Oproep tot deelname Witte Lintjes Actie van Vrouw & Maatschappij - 20 november 2009

Binnen enkele weken komt de Witte Lintjes Actie er aan. Op vrijdag 20 november wil Vrouw & Maatschappij in zoveel 
mogelijk  stations  of  openbare  plaatsen  in  Vlaanderen  en  Brussel  de  treinreizigers  of  voorbijgangers  een  wit  lintje 
opspelden als teken van verzet tegen elke vorm van geweld op vrouwen. We geven hen daarbij ook een folder/flyer met 
een korte analyse en de beleidsvoorstellen van Vrouw & Maatschappij.

Voor deze actie zijn we op zoek naar enthousiaste V&M ploegen die in hun buurt een actie willen opzetten én naar leden 
die effectief willen deelnemen. Hebt u interesse?  Aarzel dan niet en neem contact op met het secretariaat van V & M 
(vrouw@cdenv.be) of met het regionaal secretariaat.

WAARHEEN VANDAAG
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Nationaal
    

● JONGCD&V : zaterdag 5 december: wintertop.
● CD&V Senioren: week van 18 november op de Zenithbeurs.
● V&M: vrijdag 20 november 'Witte Lintjes Actie'. Info: regiosecretariaat 09 221 45 81
● Vereniging CD&V-Raadsleden:

● Locatiebezoek in Maldegem: vrijdag 20 november bezoek aan Woon- en Zorgcentrum Warmhof, het 
Sportpark Maurice de Waele en het nieuw Politiehuis.  Info & inschrijven:  hverwaeren@cdenv.be, 02 
238 38 93

● Rondetafel: dinsdag 1 december 'Gronden- en Pandebeleid'. Info: www.vereniging.cdenv.be
● Nationaal Burgemeestersoverleg: vrijdag 11 december. Info: www.vereniging.cdenv.be

Provinciaal

● CD&V Oost-Vlaanderen: woensdag 25 november toelichting 'Christendemocratie vandaag' door Wouter Beke, 
senator en ondervoorzitter CD&V. Om 20u in Archipel Business Center, Tramstraat 61 te Zwijnaarde.

● CD&V-Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 30 november om 14u in het regionaal CD&V-secretariaat, Koning 
Albertlaan 214 in Gent.

Regionaal

● Regio Meetjesland: maandag 9 november om 20u bestuursvergadering in Joie De Vivre, Oosteeklodorp 25 in 
Assenede. 

● Senioren regio Meetjesland: maandag 9 november 2009 om 14u 'Op de koffie met Sabine de Bethune' in de 
Cafétaria van CC Den Hoogen Pad, Dorp 16/B in Maldegem. 

● Senioren regio Gent: 
■ vrijdag 13 november 2009 om 14u 'Op de koffie met Ludwig Caluwé' in het Gemeentelijk 

Ontmoetingscentrum, Geraardbergsesteenweg 106 in Gontrode (Melle).
● vrijdag 4 december om 10u bestuursvergadering in het regionaal CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 

214 in Gent.
● Regio's Gent & Meetjesland: zaterdag 5 december 'Overleg eerste mandatarissen'.

Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

Afdelingen

● JONGCD&V  Deinze:  zondag  8  november  van  10u30  tot  13u  een  blijk  van  waardering  voor  de  talloze 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een kleurrijk en sociaal Deinze. In zaal 'Ter Leie' in Astene met 
een hapje en een drankje muzikaal  omkaderd door  Meggliato (Andy Sergeant  en Tine Mannaerts).  Vooraf 
inschrijven verplicht. Info & inschrijven: jongcdenvdeinze@hotmail.com, 0479 92 98 49

● Maandag 9 november:
● Lochristi: bestuursvergadering in zaal Picasso in Lochristi.
● Destelbergen: bestuursvergadering in Casa del Locos.

● Zelzate: dinsdag 10 november om 19u30 bestuursvergadering in De Kring (kleine zaal), Kerkstraat in Zelzate.

● Assenede: vrijdag 13 november om 20u tweede editie van 'Kwissende'  in de parochiezaal van Oosteeklo. 
Groepjes van 4 personen. 

● JONGCD&V De Pinte i.s.m. JONGCD&V Regio Gent: dinsdag 17 november om 19u30 gespreksavond rond 
de hervormingen op het departement Justitie in het Koetshuis van Viteux, Kerkplein 8 in De Pinte. Gastspreker 
is Stefaan De Clerck, minister van Justitie. Info: Jasper Vandenbossche 0494 213 72 68 en Vincent Van 
Peteghem 0479 42 71 00

● Wachtebeke: zaterdag 21 november om 20u optreden van Willem Vermandere in de Catharinazaal van Onze 
Kring, Kerkstraat in Wachtebeke. Deuren open vanaf 18u30. Kaarten: in VVK 13 euro - aan de kassa 15 euro. 
Info & inschrijven: Wim Van Hoecke 0486 51 36 16, wim.vanhoecke@wachtebeke.be

● Waarschoot: maandag 23 november bestuursvergadering.

● Nevele: zaterdag 28 november vanaf 19u30 'Bal van de burgemeester' met feestmaaltijd in de Sportzaal van 
Nevele. Info & inschrijven: Marnix Standaert 0478 42 03 00

● Gavere:  zondag 29 november CD&V-eetfestijn in zaal Racing, Markt in Gavere. Keuzemenu. Kostprijs is 15 
euro. Info & inschrijvingen: ritapeteryns@hotmail.com

● Senioren  Gent:  maandag  30  november  om  14u30  toelichting  omtrent  de  pensioenen  in  het 
ntmoetingscentrum, Pijphoekstraat 30 in Oostakker. Gastspreker is Federaal volksvertegenwoordiger Stefaan 
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Vercamer. Info & inschrijven: kschoutteten@cdenv.be, 09 221 45 81

● Assenede: vrijdag 12 december bestuursvergadering.

● De Pinte:  zondag 27 december om 11u oudejaarsreceptie in de Raadzaal van het Gemeentehuis, Baron de 
Gieylaan in De Pinte.

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

mailto:secretariaatgent@cdenv.be
mailto:secretariaatgent@cdenv.be
mailto:secretariaatgent@cdenv.be

