
Nieuwsbrief 3-  September 2007

Beste CD&V-er,

De zomervakantie is achter de rug, de schoolpoorten gingen terug open, de herfst- en wintercollecties duiken op in de 
winkels,...  Dit is ook het moment waarop het politieke werkjaar zich op gang trekt.

Al  is  dat  laatste  natuurlijk  relatief.   Sinds  10  juni  is  de  politieke  berichtgeving  eigenlijk  niet  stilgevallen.   De 
verkiezingsuitslag was en is voor CD&V een heuse opsteker na de jaren van oppositiewerk.  Helaas is een goede uitslag 
geen zekerheid voor een gemakkelijke regeringsvorming.  De bruggen tussen de verschillende partijen blijken moeilijk te 
overbruggen.  Zeker wat betreft het communautaire aspect.  
Het einde van de tunnel is nog niet in zicht, maar we geloven erin dat elke onderhandelaar zijn verantwoordelijkheid zal 
opnemen en uiteindelijk zal meewerken aan een inhoudelijk sterk regeerakkoord.

Als alles goed verloopt is het werkjaar 2007-2008 het eerste in enige tijd zonder verkiezingen.  Dit betekent dat er het 
komende  werkjaar  meer  aandacht  besteed  kan  worden  aan  het  klassieke  bewegingswerk.   Het  aanspreken  en 
betrekken van leden en geïnteresseerden bij de partij, het organiseren van acties, de ledenwerving,...  Kortom, de focus 
van de werking  zal op de ondersteuning van de afdelingen liggen.  Met deze nieuwsbrief proberen we u alvast op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen in de partij.

Wij rekenen op u om de afdelingswerking in uw buurt een extra dynamiek te geven!

Roger Claeys – Voorzitter regio Lochristi Guido De Wilde
Peter Colpaert – Voorzitter regio Evergem Voorzitter overlegcomité regio's
Mieke Van den Berghe – Voorzitter regio-afdeling Gent
Odette Van Hamme – Voorzitter regio Eeklo
Jan Vermeulen – Voorzitter regio Deinze

ALGEMEEN

Het CD&V-secretariaat

Bij  de  start  van  het  nieuwe  werkjaar  zijn  er  ook  op  het  CD&V-secretariaat  enkele  wijzigingen.   We wuiven  één 
medewerkster uit maar verwelkomen terzelfdertijd een nieuwe medewerker voor de afdeling Gent.

Zoals velen onder uw wel weten, was Christine Danneels het aanspreekpunt voor de ledenwerving op het secretariaat. 
Ze hielp menig ledenwerver en voorzitter wijs te geraken uit de listings, bij de administratieve taken rond de betalingen,... 
Christine besloot recent dat het tijd was een andere weg in te slaan.  We wensen haar véél succes toe voor de toekomst.

Voor  afdeling  Gent  werd  een  nieuwe  medewerker  aangeworven,  namelijk  Koen  Schoutteten.   Koen  was  reeds 
werkzaam bij de CD&V als coördinator voor de regio Brugge.  De ervaring die hij eerder opdeed zal ongetwijfeld een 
pluspunt zijn voor de afdeling.  We heten hem van harte welkom in het team en wensen hem uiteraard alle succes toe.

Ledenwerving

De ledenwerving van 2007 werd vorige week definitief afgesloten.  De regio's sloten uiteindelijk af met een totaal van 
6175 leden.  Net iets minder dan het vorige jaar, maar het verschil is zo miniem dat we ervan overtuigd zijn dat dit voor 
2008 goedgemaakt kan worden.
Alvast een proficiat voor de afdelingen die de 100% haalden of overschreden: Aalter, Assenede, De Pinte, Knesselare, 
Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, Zomergem en Zulte.



Voortaan kan u bij Saskia Haegeman terecht op het CD&V-secretariaat met al uw vragen rond de ledenwerving.  Geef 
zeker adreswijzigingen, overlijdens, ... door zodat we ons gegevensbestand up-to-date kunnen houden.
 

Actie 'Veilig schoolbegin'

De  eerste  actie  voor  het  nieuwe  werkjaar  is  traditioneel  de  'Terug  naar 
school'-actie' met 2 m² affiches.  In heel wat afdelingen werd deze nationale CD&V-
actie succesvol opgevolgd. 

Het is de bedoeling nog een vervolg te breien aan deze actie rond het paasverlof. 
Rond die tijd wordt het mooier weer en springen de kinderen weer op de fiets.
Wat de specifieke actie zal worden verklappen we nog niet.  Maar één ding is wel 
zeker: de figuurtjes komen zeker terug!

Bestuursverkiezingen

Na  de  lokale  bestuursverkiezingen  die  het  voorbije  werkjaar  plaatsvonden,  zijn  nu  ook  de  bovenlokale  niveaus 
(regionaal, provinciaal en nationaal) aan vernieuwing toe.  

We vermelden hier alvast kort voor welke functies mensen worden gezocht en wie precies kan stemmen.  

 Provinciaal voorzitter – te verkiezen door alle leden uit de provincie
 Regionale voorzitters (behalve voor regio Gent) – te verkiezen door alle leden uit de respectievelijke regio.
 Vertegenwoordigers  van  de  regio's  in  het  provinciaal  bestuur  –  te  verkiezen  door  alle  leden  uit  de 

respectievelijke regio.
 Vertegenwoordigers in het provinciaal bureau – te verkiezen door alle leden uit de provincie.
 Vertegenwoordigers van de gemeentelijke mandatarissen in het provinciaal  bestuur – te verkiezen door de 

gemeentelijke mandatarissen uit de provincie.
 Vertegenwoordigers  van  de  provincie  in  de  Algemene  vergadering  –  te  verkiezen  door  alle  leden  uit  de 

provincie.  
 Vertegenwoordigers van de gemeentelijke mandatarissen in de algemene vergadering.
 25 rechtstreeks verkozen leden voor de algemene vergadering – te verkiezen door alle CD&V- leden. 
 Regionale en provinciale voorzitters voor de geledingen (JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij en De Senioren) 

– te verkiezen door de leden van de respectievelijke geleding.

U leest meer over de verkiezingen in de Ampersand van september.  Voor meer informatie en de reglementen kan u 
eveneens terecht op het CD&V- secretariaat.

De toekomst van de Kortweg

Enige tijd geleden startten we met de uitgave van de Kortweg (enkel elektronische versie).  Ondanks enkele technische 
problemen voelen wij aan dat dit gesmaakt wordt door de leden.  Voortaan zal de Kortweg dan ook op regelmatigere 
tijdstippen in uw mailbox verschijnen.  De bedoeling is de Kortweg in het begin van de maand te laten verschijnen zodat 
we u in de Ampersand (eind van de maand) andere info mee kunnen geven.
Organiseert uw afdeling een actie?  Is er een leuk initiatief van de mandatarissen?  Geef zeker de informatie door en als 
het enigszins kan passen we het in in één van de publicaties.

AFDELINGEN IN DE KIJKER

Opstart nieuwe werkingen

In de afgelopen weken en maanden werd in een aantal afdelingen hard nagedacht over het opstarten van een Senioren 
of Jongerenafdeling in de schoot van de afdelingswerking.  Enkelen zetten effectief de stap.  Dit was onder meer het 
geval in afdeling Zulte en De Pinte.
In  Zulte  zetten een viertal  jongeren (Charlotte  Naessens, Dave Nachtergaele,  Lies Cosaert  en Lieven Lippes)  hun 
schouders  onder  de  opstart  van  JONGCD&V  en  is  ook  Godelieve  Delanghe  op  zoek  naar  enkele  leden  om  de 
seniorenwerking van de grond te krijgen.  
Ook in De Pinte nam de nieuwe seniorengroep een vliegende start.  Onder leiding van Odette Pieters organiseren ze op 
20 september alvast hun eerste bijeenkomst.



We wensen hen uiteraard veel succes toe!  

Actie afdeling Assenede 

In juni organiseerde CD&V- Assenede een ludieke actie aan het 
gemeentelijk milieupark. De klachten van inwoners stapelden zich 
immers op omdat heel wat afvalstoffen niet werden aanvaard waardoor
het sluikstorten toenam en men geweigerd afval thuis verbrandde. 
Een geslaagde actie!

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

De politieke actualiteit wordt beheerst door de regeringsvorming.  U bent ongewtijfeld nieuwsgierig naar de stand van 
zaken.  Helaas kunnen we u op dit moment nog niet veel melden.  We beloven u wel op de hoogte te houden indien er 
meer informatie wordt vrijgegeven.

Hieronder zetten we u kort de feiten uit elkaar.  Wenst u de evolutie op de voet te volgen?  Dan kan u steeds terecht op  
de website – www.cdenv.be/formatie07.

► 13 juni: Koning Albert II stelt Didier Reynders aan als informateur. 
► 05 juli: Koning Albert belast Dehaene met “een bemiddelings- en onderhandelingsopdracht om de weg te 

openen tot de aanduiding van een formateur”. Dehaene heeft de opdracht aanvaard.
►06 juli: Vijf weken na de verkiezingen begint Yves Leterme aan zijn formatieopdracht. Hij kiest voor een 

oranje-blauwe regering.
► 23 augustus: Na vijf weken onderhandeling beslist Leterme zijn formatieopdracht aan de koning terug te 

geven. Hij aanvaardt het ontslag. “Van meet af aan heb ik duidelijk gemaakt dat er in het belang van 
alle inwoners van dit land institutionele hervormingen nodig zijn”.

► 24 augustus: Een staatshervorming dringt zich op. De Vlaamse partijen aan de onderhandelingstafel 
hebben daartoe constructief voorstellen voor hervormingen neergelegd. Ze moeten jammer genoeg 
vaststellen dat er vandaag onvoldoende bereidbaarheid is om daarover tijdens de regeringsonder-
handelingen een echt gesprek aan te gaan. Wie dit afwijst draagt een bijzonder zware 
verantwoordelijkheid.

► 24-29 augustus: Koning Albert roept de hulp in van een aantal ministers van Staat die bijzondere ervaring 
hebben gehad tijdens de communautaire crisissen in ons land. 

► 30 augustus: Koning Albert heeft na zijn consultatieronde Kamervoorzitter en minister van Staat Herman 
Van Rompuy (CD&V) een verkenningsopdracht gegeven om een oplossing te vinden voor de huidige 
politieke crisis.

► 31 augustus: Onze toekomst? Nu of nooit! De onderhandelingen zijn nog niet heropgestart. Het teruggeven 
van zijn opdracht als formateur was een duidelijk signaal dat het zo niet verder kon. Voor JONGCD&V 
blijven socio-economische veranderingen, het budgettair vrijwaren van de toekomst en doorgedreven 
staatshervorming een prioriteit. Daarenboven hopen de jonge christendemocraten dat de Franstaligen 
nu bezinnen. Het heeft geen zin om het land te blijven gijzelen.

► 03 september:  Naar aanleiding van de voorwaarden door Ecolo geformuleerd in verband met mogelijke  
deelname aan regeringsonderhandelingen, benadukt het Kartel nog eens dat het mandaat van de  
Vlaamse kiezer duidelijk is: hervormingen om beter te kunnen besuren dringen zich op. Op tal van  
terreinen: economie, tewerkstelling, justitie, mobiliteit, gezinsbeleid,...Het Kartel heeft zich van bij de 
aanvang van de onderhandelingen ingespannen om vanuit dit mandaat constructief te streven naar 
een goed akkoord, gericht op beter beleid voor alle mensen in dit land.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

De Langerbruggestraat t.h.v. Volvo Cars en de Schootkouterstraat te Oostakker worden voor een groot deel 
onteigend.

Op 13 juni 2007 interpelleerde Jef Van Pee, CD&V provincieraadslid, het bestuur naar de aanpak van de tweede reeks 
onteigeningen die daar gepland zijn.

De eerste reeks zijn de gedwongen onteigeningen die gebeuren voor de aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar aan 
het kruispunt Langerbruggestraat-Kennedylaan.  Deze onteigeningen gebeurden op initiatief van en worden gedragen 



door het AWV of het agentschap van wegen en verkeer van Oost-Vlaanderen.
De  tweede  reeks  onteigeningen  gebeuren  door  Provag,  het  project  van  aanvullend  grondbeleid.  Dit  project  wordt 
gedragen door het havenbedrijf Gent, de gemeente Zelzate en Evergem, de stad Gent, en de provincie.  Hier vragen de 
bewoners  zelf,  om  onteigend  te  worden  ten  gevolge  de  verlaagde  woon–  en  leefkwaliteit  want  ze  wonen  in  een 
economisch ingekleurde zone. 

Die tweede reeks onteigeningen worden gefinancierd door de stad Gent, de provincie en het Gewest. Die gelden werden 
inmiddels ter beschikking gesteld.   
Het provinciebestuur meldt dat het aankoopcomité vanaf september 2007 zal starten met het behandelen van de eerste 
aanvragen voor vrijwillige verkoop.  Er wordt een sociale begeleiding voorzien voor de inwoners die onteigend worden.

Jef Van Pee hamerde erop dat de woningen na werving snel zouden gesloopt worden, om alzo te vermijden dat hier zich 
ook krakers zouden vestigen.  Want bij de eerste reeks onteigeningen heeft het AWV samen met de stad Gent de zaak 
weinig  accuraat en kordaat aangepakt zodat alle woningen gekraakt zijn en een ware overlast  berokkenen voor de 
resterende bewoners.
Het provinciebestuur verzekerde het raadslid dat het havenbedrijf reeds de opdracht kreeg om een sloopaannemer te 
selecteren. De woningen zullen na werving snel afgebroken worden.  
 

WAARHEEN VANDAAG

Provinciaal

 Senioren: maandag 17 september om 14 uur bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 
214 in Gent.

Regionaal

 Regio Eeklo: dinsdag 25 september om 20 uur bestuursvergadering in De Kring (grote zaal), Kerkstraat in 
Zelzate.

 Regio Deinze: vrijdag 5 oktober om 19 uur bestuursvergadering in Zaal Fiertel, Staatsbaan te Zulte.

 Regio Lochristi: maandag 8 oktober bestuursvergadering in Zaal Center, Hyfte Center 31 in Lochristi (ingang 
langs het café).

 Regio Eeklo & Evergem: dindag 9 oktober bestuursvergadering in de Gemeentelijke feestzaal,  Kloosterstraat 
42 te Knesselare.

Afdelingen

 Destelbergen: maandag  10  september  om  20  uur  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla, 
Dendermondesteenweg 475 in Destelbergen.

 Zelzate: woensdag 12 september om 20 uur bestuursvergadering in De Kring, Kerkstraat  56 in Zelzate.

 Moerbeke-Waas:  woensdag  12  september  om  20  uur  bestuursvergadering  in  CM,  Opperstraat  22  in 
Moerbeke-Waas.

 Senioren: donderdag 13 september om 14 uur overleg met de regionale en de lokale seniorenvoorzitters in het 
CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214 in Gent.

 Zomergem: zaterdag 15 september om 19 uur 'Het feest van de oppositie'  in het Parochiaal  Centrum, Lt. 
Dobbelaerestraat in Zomergem. Menu: aperitief, ribbetjes met frietjes en groenten, dessertbord. Gelegenheid 
tot  dansen  (  soort  Vlaamschen  avond).  Kaarten:  volw.  €  15  en  kind.  tot  10j.  is  gratis.  Inschrijven  tot  11 
september.
info & inschrijven : Dirk De Poorter
gsm 0474 95 56 99, dirk_depoorter@hotmail.com

 Gent  –  sectie  Zwijnaarde:  zondag  16  september  Wokfestijn  om  11u30  in  zaal  Melac,  Dorpsstraat  in 
Zwijnaarde. Kaarten: volw. € 14 en kind. € 8. Gratis aperitief aangeboden Filip Van Laecke, fractieleider. 
Info & inschrijven: Tom Van Wynsberge
gsm 0476 99 50 23



 Gavere: dinsdag 18 september om 20 uur bestuursvergadering in Den Breughel, Scheldestraat in Gavere.

 Senioren afdeling De Pinte-Zevergem: donderdag 20 september om 14.30 startvergadering in de Raadzaal 
van  het  gemeentehuis,  Koning  Albertlaan  1  in  De  Pinte  met  een  voordracht  omtrent  'De  huidige 
verkeersreglementering: te voet, per fiets, met de wagen'. Gastprekers zijn Luc De Vos, commissaris van de 
lokale politiezone Schelde-Leie, geassisteerd door inspecteur Jean-Marie Ghequire.
Info: Odette Pieters
tel. 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be

 Eeklo: donderdag 20 september om 19.30 septemberontmoeting 'Van Station tot Kaaiken' in het Parochiaal 
Centrum Beukenhof,  Stationsstraat 8 in Eeklo.  Uiteenzetting over de ruimtelijke ordening in Eeklo en meer 
specifiek  over  de  plannen  inzake  de  stationsomgeving.  Gastsprekers  zijn  burgemeester  Koen  Loete  en 
schepen Dirk Van de Velde.
Info: Wilfried Van Kerrebroeck
tel. 09 377 63 14, wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com

 Sint-Martens-Latem: donderdag  20  september  om 20  uur  bestuursvergadering  in  het  Cultureel  Centrum, 
Kwakstraat in Sint-Martens-Latem.

 Destelbergen: zaterdag 22 september jaarlijkse CD&V-fietstocht. Afspraak om 13.30 aan de bloemisterijen van 
eerste schepen Raymond Luyckx, Molenstraat 56 in Destelbergen. Om  19 uur receptie en Breughelmaal. 
Kaartens: volw. € 12 en kind. € 6.
Info & inschrijven: Gerard De Brauwer,  gerard.debrauwer@scarlet.be,  Alexander Vercamer gsm 0475 
44 94 01

 Gavere:  zondag 30 september van 11.30 toto 14.30 CD&V-eetfestijn  in Zaal  Nova, Steenweg 82 in Asper. 
Menu: goulash € 11; kalkoenfilet € 13; zalmfilet € 13; varkensgebraad € 13, vogelnestje € 7.
Info & inschrijven: Dirk Martens
gsm 0473 87 13 70, dirkmartens2@skynet.be

 Melle: woensdag 3 oktober om 20 uur bestuursvergadering in de Sporthal, Pontstraat in Melle.

 Nazareth: donderdag 4 oktober om 20 uur open partijbestuur voor alle CD&V-leden in het Parochiaal Centrum, 
Dorp 22 in Nazareth. Bespreking ontwerp beleidsnota voor de gemeentelijke legislatuur 2007-2012.

 Evergem: zaterdag 6 oktober om 19 uur mosselsouper in zaal Klokhuis, Schoolstraat 7 in Sleidinge. Aperitief, 
mosselen of koude schotel, dessert. Kaarten: volw. € 16 en kind. € 8. Inschrijven voor 30 september. 
Info & inschrijven: Joke Devreese
gsm 0495 70 44 05, jokedevreese@hotmail.com

 Lochristi: zondag 7 oktober om 11.30 CD&V-Happening in het magazijn Van Nieuwenhuyze, Bedrijvenlaan 9 in 
Lochristi.  Eetfestijn met randanimatie (ook kinderanimatie). Kaarten: volw. € 16 en kind. van 6 tot 12j. € 5. 
Kinderen jonger dan 6 jaar gratis.
Info & inschrijven: Rita De Vylder gsm 0474 32 52 24; Nadine Van de Sompel gsm 0479 52 85 31

 Gent sectie Zwijnaarde: zondag 7 oktober herfstwandeling. Ontdek de 'Tsjeefkensroute'. Afspraak om 14 uur 
op het Dorpsplein in Zwijnaarde.
Info & inschrijven : Tom Van Wynsberge 
gsm 0476 99 50 23

 Destelbergen: maandag 12 oktober  om 20 uur bestuur in Taverne Thesla,  Dendermondesteenweg 475 in 
Destelbergen.

 Senioren  afdeling  Lochristi: donderdag  25  oktober  om  14.30  bestuursvergadering  in  het  Dierenpark, 
Antwerpsesteenweg 119 in Lochristi.

 Nazareth: jaarlijks  tweedaags  eetfestijn.  Op  zaterdag  3  november  van  18.30  tot  20.30  in  het  Parochiaal 
Centrum,  Dorp  22  in  Nazareth-Eke.  Op  zondag  4  november  van  11.00  tot  14.00  in  restaurant  Makro  in 
Nazareth-Eke. Menu: aperitief, kip aan het spit of gemarineerd varkensgebraad, groenten en frietjes + een glas 
wijn of water inbegrepen. Ook vegetarische schotels te verkrijgen. Kaarten: volw. € 12 en kind. tot 12 jaar gratis 
balletjes in tomatensaus.
Info & inschrijven: Danny Claeys tel. 09/385 61 36; Martin Lamont gsm 0473/22 32 01.

 Nazareth: donderdag 15 november om 20 uur bestuursvergadering in het Parochiaal Centrum, Dorp 22 in 
Nazareth.

 Sint-Martens-  Latem: woensdag  21  november  bestuursvergadering  om 20  uur  in  het  Cultureel  Centrum, 
Kwakstraat in Sint-Martens-Latem.
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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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