
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 27 – November  2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 

 
Het is een tijd geleden dat er een Kortweg in uw mailbox verscheen.  We zullen dit dubbel en dik goedmaken met 
deze „extra large‟ editie.  In deze editie van de Kortweg vindt u in beeld en woord een overzicht van regionale en 
lokale activiteiten, laten we onze toppolitici aan het woord en geven we u een voorsmaakje van hetgeen nog voor 
ons ligt. 

De voorbije weken en maanden zijn geen eenvoudige periode geweest voor onze partij. De zware 
verkiezingsnederlaag zorgde er voor dat we niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch moeten herbronnen. 
De partij startte een aantal werkgroepen op die onder andere zullen bekijken hoe we ons profiel scherper kunnen 
stellen, hoe we het best de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen aanpakken en hoe we de partij 
structureren om te beantwoorden aan de gewijzigde situatie.  Want minder middelen betekent snoeien in de 
werking en/of op een andere manier gaan werken.   

We kenden reeds eerder moeilijke periodes in de partij. We zijn er dan ook van overtuigd dat we deze horde ook 
zullen overwinnen. We rekenen daarbij op elk van jullie!  Jullie zijn de ambassadeurs van de partij, diegene die op 
het lokaal vlak onze boodschap uitdragen. We moeten ons nu samen, als één ploeg, inzetten om ervoor te 
zorgen dat CD&V in 2012 nog steeds de toonaangevende partij is in onze gemeentes en provincie. 
 
Wij gaan er voor … u toch ook? 

Odette Van Hamme      Marc  De Clercq 
voorzitter regio Meetjesland      voorzitter regio Gent 

        
 
 

 
ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS 

 

 
 
Verkiezing Gentse sectievoorzitters 
 

De Gentse secties kenden de voorbije maanden een grondige herschikking. Om deze nieuwe werkvorm officieel 
te maken werden er de voorbije weken in elke sectie voorzittersverkiezingen gehouden. En de uitslagen zijn als 

volgt: 
 
Sectie 02 – Hubert Bourdin 
Sectie 03 – Marianne Van Der Sypt en Vincent Ongenaet (duobaan) 
Sectie 04 – Dirk Uyttendaele 
Sectie 05 – Ruud Bollaert 



Sectie 06 – Jacques De Paepe 
Sectie 07 – Luc Derudder 
Sectie 08 – Tom Van Wynsberge 

 
In sectie 01 is er tot nog toe geen kandidaat uit de bus gekomen, maar binnenkort zal daarvoor verder initiatief 
genomen worden. 
 
 

Will Tura Unforgettable 
 
De Capitole zat afgeladen vol, het publiek heeft genoten van de voorstelling. 
Het was prachtig te zien hoe de fans uit de bol gingen, of hoe “het meisje uit je straat, 
dat elke dag weer werken gaat” een mooie avond beleefde. 
Een woordje van dank hierbij aan Roger Claeys voor het aanbrengen van de contacten, 
aan Joke Boncquet die de afgelopen maanden als reizend reservatiebureau fungeerde, 

aan Ruud Bollaert voor de gesmaakte inleiding, aan de bloemenmeisjes en jongen, aan de sponsors en diegenen 
die in stilte hun steun verleenden. 
Een woordje van dank aan Will Tura en zijn band, die een onvergetelijke avond brachten, aan de mensen van 
Capitole voor de puike organisatie en heel zeker aan Luc Derudder, die de coördinatie tussen profs en amateurs 
op een schitterende manier heeft waargemaakt. 
Hoop doet leven. 

 
 De aantrekkingskracht van het centrum voor handelszaken 
 
In september hield CD&V Maldegem een open vergadering over de economische 
ontwikkeling van het centrum. Naast de bestuursleden was ook de lokale 
middenstand uitgenodigd en die was ook talrijk aanwezig. 
 
Carolien Ongena, centrummanager in Maldegem tot 2007, en Emily Windels, 
bedrijfskundig consulent distributie en detailhandel bij EROV, gaven toelichting bij 
wat een strategisch-commercieel plan is, en hoe een lokale overheid het behoud 
van handelszaken in het centrum kan stimuleren en de leegstand kan tegengaan.  
 
Zeker een avond die kan leiden tot verdere reflectie. 
 
 
 

Nieuw Milieupark: mijlpaal in een vernieuwend gemeentelijk afvalbeleid  
 

Een 50-tal partijleden van CD&V Sint-Laureins konden als allereersten het nieuwe 
milieupark en de nieuwe loods van de technische dienst bezoeken. Schepen van 
Openbare werken, Patrick De Greve, gaf hierbij de nodige tekst en uitleg.  
 
Het milieupark zal toegankelijk zijn voor particulieren, verenigingen en handelaars 
van Sint-Laureins en is voorzien op een zeer ruime sortering van afval. Men zal er 
terecht kunnen met maar liefst 18 verschillende afvalsoorten. Een groot deel van de 
afvalfracties die kunnen gerecycleerd worden of waarvan de verwerkingskosten laag 

zijn, zullen gratis kunnen worden aangeboden. Voor andere fracties, afhankelijk van de verwerkingskostprijs, zal 
een tarief aangerekend worden.  
 
Met dergelijke initiatieven trachten we onze leden nog meer te informeren over de lopende en toekomstige 
projecten in onze gemeente. Concrete informatie uit de eerste hand verhoogt immers de betrokkenheid en biedt 
een antwoord op de mogelijke vragen. Wij hopen dan ook een vervolg te kunnen breien aan dit initiatief. 
 
 
 Burgemeester van Nevele vaart voortaan onder CD&V vlag  
 
De burgemeester van Nevele, Johan Cornelis, is geen onbekende voor CD&V. Hij maakte eerder deel uit van de 
lokale CVP-ploeg maar maakte de overstap naar Nieuw Nevele. Vorig jaar volgde hij Roger Boone op als 
burgemeester en werd duidelijk dat hij altijd CD&V-er is gebleven. Na rijp beraad besloten CD&V Nevele en de 
burgemeester om opnieuw de krachten te bundelen. Met deze beslissing komt het aantal CD&V-burgemeesters in 
Oost-Vlaanderen op 28 te staan.   
We zijn blij Johan te mogen verwelkomen in onze groep en wensen hem alvast veel succes toe! 
 
Ter info: op zaterdag 27 november vindt het „bal van de burgemeester‟ plaats.  
 
 



CD&V-Senioren Lochristi – ‘Het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’ 
 
In oktober kwamen de senioren bijeen in het Sociaal Huis van het OCMW te Lochristi voor de startvergadering 
van de lokale seniorenwerking. Op de agenda stond onder andere een toelichting van Mieke Van Hecke, 
Directeur-Generaal van het Katholiek onderwijs.   
Mieke Van Hecke, Directeur –Generaal van het Katholiek Onderwijs, hield een interessante causerie over het 
“Katholiek Onderwijs in Vlaanderen vandaag”. In een schitterde uiteenzetting werden de senioren wegwijs 

gemaakt in het bestuur, de structuur, de organisatie en de werking  van het Katholiek Onderwijs 
gestuurd vanuit  de  Guimardstraat te Brussel.  
Voor de aanwezigen was het een verrassing te vernemen dat er momenteel 700.000 leerlingen 
zijn gespreid over 2.200 scholen: basisscholen, secundair en buitengewoon onderwijs, 
hogescholen en een samenwerking met de KU Leuven. Maar ook de problematiek van 
werkingstoelagen en subsidies, schoolbouw  en de houding van steden en gemeenten met 
specifiek het gemeentelijk onderwijs werd toegelicht. 
Kortom een thema dat de aanwezigen echt wist te boeien. 
 
 

 
 

 
NIEUWE PROJECTEN EN DATA 

 

 
 
 
 An afternoon in Winter – uitnodiging zaterdag 29 januari 2011 
 
Het is een jaarlijkse gewoonte dat we in de nieuwjaarsperiode onze leden uitnodigen. We willen hiermee onze 
vrijwilligers samen brengen en hen bedanken voor hun engagement.  Ook in 2011 houden we ons hier aan.  
Alleen kozen we voor een aangepaste formule. Geen klassieke, wel een „zoete‟ receptie.  
 
We nodigen jullie uit op zaterdag 29 januari tussen 15u30 en 17u30 voor een gezellige namiddag in een 
aangepast kader met winterse dranken, zoete hapjes en een gastspreker die het ijs onmiddellijk doet breken. 
Noteer alvast de datum in je agenda. De concrete uitnodiging volgt! 
 
 
 ‘Goedgemutst het nieuwe jaar in’  
 
De eindejaarscampagne van CD&V kreeg de titel „Goedgemutst het nieuwe jaar in‟ mee. Een positieve 
boodschap die ook staat voor: warm, respectvol en vol vertrouwen. 
Naast de klassieke elementen (affiches en kerstkaarten) bevat de actie ook enkele nieuwe elementen. Zo zullen 
we met de oranje mutsen letterlijk goedgemutst het nieuwe jaar in gaan. 
 
Ook u kan aan deze eindejaarsactie deelnemen. Hoe? Hang een affiche aan 
je raam, leg een oranje muts als cadeautje onder de kerstboom, verras je 
vrienden en familie met de mooie e-card, enz.   
 
We zetten nog even op een rijtje wat beschikbaar is en tegen welke kostprijs: 

 2m2 affiches (affiche van 1m20 op 1m60 – voor buiten): gratis voor 
afdelingen 

 Raamaffiches (60 x 40): gratis 

 Mutsen: 5 € per stuk - vanaf 10 stuks betaalt u slechts 3,5 € per stuk. 

 E-card: gratis beschikbaar via de website 

 Kerstkaarten op maat van uw afdeling – prijs afhankelijk van aantal 
  
Voor meer info over het aanbod kan u terecht op het regionaal secretariaat, bij 
uw lokale afdelingsvoorzitter of via de website www.cdenv.be/goedgemutst. 
 
 
 Seniorenwerking op dreef  
 
De seniorenwerking binnen onze regio‟s draait op volle toeren. Niet alleen zijn er op regelmatige tijdstippen 
regionale activiteiten, maar ook onze lokale ploegen laten van zich horen. Dankzij de hulp van deze lokale 
verantwoordelijken en door het aanbieden van activiteiten op maat, bereiken we een pak senioren die we via 
onze klassieke werking niet of moeilijker bereiken.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdenv.be/goedgemutst


  
Voor de komende periode kunnen we alvast enkele nieuwe activiteiten meegeven. Uiteraard zullen er nog bij 
komen, maar noteer deze alvast in uw agenda:  

 Regio Meetjesland: donderdag 16 december 2010 vanaf 13u30 „Op de koffie met Tom Dehaene‟ – 
toelichting bij het nieuwe woon- en zorgdecreet.  

 Regio Gent & Meetjesland: vrijdag 28 januari 2011 vanaf 10u  nieuwjaarsontmoeting met als gastspreker 
senator Rik Torfs.  

 Regio Gent & Meetjesland: donderdag 16 juni daguitstap.  
 
 

Algemene werking partijstructuren 
 

Voor leden is het niet altijd even zichtbaar, maar ook binnen onze normale partijstructuren is er beweging.  Er zijn 
op regelmatige vergaderingen, infomomenten en vormingen voor mensen die een actieve rol vervullen binnen de 
werking. Uiteraard zal de focus van de werking dit jaar bij de voorbereiding van de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen komen te liggen.  
Voor de komende periode staan er twee belangrijke elementen op het programma. Ten eerste is er de rondgang 
van de regiovoorzitters langs de afdelingen en ten tweede willen we focussen op ledenwerving.  
 
Het doel van de ronde van de regiovoorzitters aan de afdelingen heeft twee redenen. Eerst en vooral willen Marc 
en Odette de afdelingen en hun vrijwilligers beter leren kennen. En dit kan enkel door aanwezig te zijn daar waar 
de actie plaats vindt. Ten tweede willen we ook polsen bij onze afdelingen hoe we hen extra kunnen 
ondersteunen naar 2012 toe. We hopen van elke afdeling te horen wat de verwachtingen zijn en hoe we hen een 
ondersteuning op maat kunnen bieden. We zijn er namelijk van overtuigd dat hoe gerichter de ondersteuning, hoe 
efficiënter.  
 
Ledenwerving staat ook hoop op de agenda. En niet zonder reden. Onze ledencijfers blijven stelselmatig achter 
uit gaan. In samenspraak met onze ledenwervers willen we bekijken hoe we dit hele proces efficiënter kunnen 
aanpakken en hoe we nieuwe mensen kunnen bereiken.  Een eerste gesprek hierover vindt plaats op woensdag 
24 november. 
 
 
 

 
NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

 

 
Geen zwemlessen op school – Veli Yuksel  

Eén op de zeven Vlaamse basisscholen en maar liefst één op de vijf secundaire scholen kan nergens terecht 
voor een zwembad. Dat zijn verontrustende cijfers uit de driejaarlijkse peiling van het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel, “we 
moeten op zoek naar de oorzaken.” 

“Het halen van de eindterm „zwemmen‟ is voor deze scholen problematisch”, aldus Veli Yüksel. 
De activiteit zwemmen is zowel opgenomen in de eindtermen voor het basisonderwijs en de 
eerste graad van het secundair onderwijs als in de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon 
basis- secundair onderwijs. Maar uit het „Verslag van de indicatorenmeting 2009 van het 
gezondheidsbeleid (tabak, voeding, beweging) in Vlaamse bedrijven, scholen en gemeenten‟ 
blijkt dat 14 procent van de basisscholen en 19 procent van de secundaire scholen niet terecht 

kan in een zwembad.  

“Dat is onaanvaardbaar”, stelt Yüksel, “bovendien leren kinderen uit kansarme gezinnen vaak enkel zwemmen in 
schoolverband. Als zij die mogelijkheid niet hebben, betekent dat een handicap voor de rest van hun leven. De 
vraag is natuurlijk of er een reëel tekort aan zwembaden is. Of ligt het probleem elders? Soms is de infrastructuur 
wel aanwezig, maar moeten lange afstanden worden afgelegd – wat tijd en geld kost – of is het zwembad 
overbezet door andere scholen uit de buurt.” 

Ook een school zonder turnzaal, lijkt haast ondenkbaar. Toch antwoorden vier op de honderd scholen dat zij niet 
terecht kunnen in een turnzaal, ondanks de noodzaak van een minimuminfrastructuur voor het vak lichamelijke 
opvoeding. Veli Yüksel: “Ik heb weet van een schooltje in Lokeren waar de kinderen een zomer- en wintertenue 
hebben voor de turnlessen … de lessen gaan steeds door in de openlucht. Soms kan de school bij slecht weer 



een beroep doen op het parochiezaaltje in de buurt, maar dat is zeker niet altijd het geval. Bovendien heb je daar 
niet de juiste sportinfrastructuur. Nog te veel scholen beschikken over te weinig kwaliteitsvolle bewegingsruimtes 
met aangepast en veilig materiaal. Bovendien stel ik mij de vraag wat de gevolgen zijn voor de scholen die door 
het ontbreken van deze sportinfrastructuur de eindtermen/ontwikkelingsdoelen niet kunnen halen?” 

“Sportinfrastructuur kost geld, veel geld. Dat maakt snelle ingrepen niet evident. In afwachting daarvan kan werk 
gemaakt worden van vakoverschrijdende integratie van bewegen als gezondheidsthema. Uit de peiling blijkt 
immers dat een grote groep scholen hiervan nog geen werk maakte. Daarvoor zijn alvast geen extra centen 
nodig. Ook de onderwijsinspectie kan bij de doorlichting van scholen extra aandacht besteden aan de 
sportinfrastructuur en het thema bewegen. Zo kunnen we achterhalen wat precies de oorzaken zijn van het 
gebrek aan zwem- en sportinfrastructuur en hoe we hieraan kunnen verhelpen”, stelt Veli Yüksel voor. 

 
Contact: 
Veli.yuksel@vlaamsparlement.be 
tel: 02 552 43 32 
www.veliyuksel.be 
 

 
 

 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE 
 

 
 
Eindejaarsbussen van de Lijn in uw streek – eerste gedeputeerde Alexander Vercamer 

 
De provincie Oost-Vlaanderen zorgt er mee voor dat u veilig thuis komt op oudejaarsnacht! 
 
De provincie sloot inderdaad een contract af met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn om tijdens de nacht 
van 31 december 2010 gratis vervoer aan te bieden vanuit de drie centrumsteden in Oost-Vlaanderen, namelijk 
vanuit Gent, Aalst en Sint-Niklaas. 
 
Vanuit Gent vertrekken er 17 lijnen naar de randgemeenten, vanuit Aalst 10 lijnen en vanuit Sint-Niklaas 9 lijnen. 
Voor onze regio zijn  die 17 lijnen naar de randgemeenten de volgende: 

- Gent – Destelbergen – Heusden – Wetteren 
- Gent – De Pinte – Gavere – Zingem - Oudenaarde 
- Gent – Westveld – Oostakker – Lochristi – Zeveneken – Lokeren 
- Gent – Evergem -  Eeklo 
- Gent – Zwijnaarde – Zevergem – Eke – Nazareth 
- Gent – Evergem – Ertvelde – Assenede 
- Gent – Melle 
- Gent – Mariakerke – Zomergem 
- Gent – Merelbeke – Gavere 
- Gent – Sint-Denijs-Westrem – Sint-Martens-Latem – Deinze 
- Gent – Oostakker – Wachtebeke – Zelzate 
- Gent – Drongen – Sint-Martens-Latem – Nevele 
- Gent – Drongen – Sint-Martens-Leerene – Nevele 
- Feesttram Gent 
- Gent  - Melle – Oordegem – Impe – Aalst 
- Gent – Belzele – Beke – Waarschoot – Eeklo 
- Gent – Melle – Wetteren – Wichelen – Dendermonde 
- Gent – Destelbergen – Beervelde - Lokeren 

Deze bussen rijden tussen 22u (31 december) en 6u (1 januari) met een frequentie van één bus elke twee uur. 
 
Maak er gebruik van! Veiligheid primeert, ook daar draagt uw provincie zorg voor! 
 
Contact: 
Alexander Vercamer 
Alexander.vercamer@oost-Vlaanderen.be 
 
 
 
 

mailto:Veli.yuksel@vlaamsparlement.be
http://www.veliyuksel.be/
mailto:Alexander.vercamer@oost-Vlaanderen.be


 

WAARHEEN VANDAAG 
 

 

 
Nationaal 

 Vrouw & Maatschappij: vrijdag 19 november 2010 – Witte lintjesacties aan de stations. 

 Nationale nieuwjaarsreceptie: zaterdag 22 januari 2011 
 
Provinciaal 

 Provinciaal bestuur: woensdag 15 december 2010. 

 Senioren Oost-Vlaanderen: provinciaal bestuur maandag 29 november om 14u in het 
CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent. 

 
Regionaal 

 Senioren regio Gent: bestuursvergadering maandag 15 november om 14u bestuur in het 
CD&V-regiosecretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent.  

 Regionale ledenwerversavond: woensdag 24 november om 19u30 in het CD&V- 
secretariaat, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent. 

 Regio Meetjesland: regiobestuur 29 november om 20u in café ‟t Centrum, Dorp, 
Lovendegem (ingang via poort achteraan). 

 Regio Gent: regiobestuur dinsdag 14 december om 20u  

 Senioren Meetjesland: donderdag 16 december om 14u „Op de koffie met Tom‟ in Cafétaria, 
Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo. 

 Senioren Gent & Meetjesland: 28 januari 2011 om 10u nieuwjaarsontmoeting met als 
gastspreker Rik Torfs, senator en prof. Kerkelijk Recht.  

 Regio’s Gent & Meetjesland: zaterdag 29 januari 2011 van 15u30 tot 17u30 – An afternoon 
in winter (nieuwjaarsontmoeting) – Den Hof, Stationsstraat 22, Zelzate. 

 
 
Afdelingen 
  

 Assenede: woensdag 17 november bestuursvergadering. 
 

 Zelzate: donderdag 18 november om 20u bestuursvergadering in De Kring, Kerkstraat, 
Zelzate (kleine zaal). 
 

 Maandag 22 november: 
o Destelbergen: bestuursvergadering in Casa Del Locos. 
o Sint-Martens-Latem: bestuursvergadering. 

 

 Nazareth: dinsdag 23 november om 20u15 infoavond „Pensioenzekerheid voor iedereen?‟ in 
CC De Brouwerij, Stationsstraat 3b, Eke. Gastspreker is Stefaan Vercamer, federaal 
volksvertegenwoordiger.  
 

 Zomergem: donderdag 25 november bestuursvergadering. 
 

 Nevele: zaterdag 27 november „Feest van de burgemeester in zaal Gemeenteschool Nevele, 
Vaart Links 23, Nevele. Menu: Kalkoenfilet archiduc met frietjes en groenten. Kostprijs: volw. 
15 €, kind. van 6 tot 12j. 8 €, kind. -6j. gratis. 
Info & inschrijven: de leden van het comité Feest van de burgemeester en sympathisanten of 
Johan Cornelis 09 371 73 93   

 

 Gavere: zondag 28 november van 11u30 tot 14u30 CD&V-eetfestijn in zaal Racing, Markt, 
Gavere. Keuzemenu (vol au vent, ardeens gebraad, zalmfilet, kalfstong). Kostprijs: 15 euro. 
Vooraf inschrijven. 
Info en inschrijven: rita.petereyns@hotmail.com 
 

mailto:rita.petereyns@hotmail.com


 Maldegem: donderdag 2 december om 19u30 bestuursvergadering met om 20u30 een open 
vergadering met bespreking thema „De toekomst van de pensioenen‟ door federaal 
volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer. 

 

 JONGCD&V Zulte: vrijdag 3 december om 20u Comedy avond in de Gaston Martenszaal, 
Zulte. Kaarten: 3 euro voor leden – 5 euro voor niet-leden. 
Info & inschrijven: Sam De Waele 0479 02 74 39, jongcdenvzulte@gmail.com 

 

 Deinze: woensdag 8 december bestuursvergadering. 
 

 Evergem: dinsdag 14 december bestuursvergadering. 
 

 Oosterzele: woensdag 15 december bestuursvergadering. 
 

 Moerbeke-Waas: donderdag 16 december bestuursvergadering 
 

 Lochristi: dinsdag 21 december bestuursvergadering 
 

 De Pinte: zondag 26 december om 11u eindejaarsreceptie in het gemeentehuis, 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

