
Nieuwsbrief 12- September 2008

Beste CD&V-lid,

De maand september is intussen halfweg: de kinderen zitten terug op de schoolbanken en de vakantieherinneringen 
worden naar de achtergrond verdrukt. De vakantie is dus definitief voorbij;  ook voor de politieke wereld.  De eerste 
gemeenteraden hebben plaatsgevonden en de afdelingswerkingen komen stilletjes aan terug op gang.  Tijd om de 
eerste Kortweg van dit werkjaar te lanceren.

U merkt het straks ongetwijfeld aan de agenda: het wordt een druk politiek jaar. Op alle politieke niveaus. 2009 betekent 
dat we halfweg de legislatuur zitten op het lokale niveau en dat er in juni opnieuw verkiezingen zijn. Deze keer voor het 
Vlaamse en Europese parlement.  Daar bovenop komt de onzekere en moeilijke situatie op het federale niveau.  
We laten ons echter niet ontmoedigen door deze vooruitzichten en vliegen er met volle moed weer in.  

We hopen u te mogen ontmoeten op één van de komende activiteiten en wensen u alvast veel leesplezier met de 
twaalfde editie van de Kortweg!

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

ALGEMEEN

Congres  – 27 september 2008

In  juni  startten  we  met  de  'open  dialogen'  waar  de  teksten  voor  het  inhoudelijk  congres  voor  het  eerst  werden 
voorgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot het provinciaal congres van 13 september waar amendementen op de teksten 
werden besproken en al dan niet werden goedgekeurd. Het orgelpunt van deze besprekingen zou het nationaal congres 
'Klaar voor de wereld' moeten worden die gepland was voor zaterdag 27 september in Brussel.  

Gezien de recente gebeurtenissen wordt het programma van het congres echter gewijzigd.  Het congres zal pas na de 
middag starten in plaats van 's morgens en zal geen bespreking van de teksten 'Klaar voor de wereld' omvatten. Wel is 
er ruimte voor discussie rond de politieke actualiteit en dit in aanwezigheid van onze ministers.

De concrete info zal in de loop van de komende uren en dagen verspreid worden.  We raden dan ook aan uw mailbox 
en/of de website van CD&V in de gaten te houden.

Terug naar school-actie

Op 1 september nemen de kinderen terug plaats in de schoolbanken. CD&V grijpt 
dit moment aan om een 'terug naar school'-actie op poten te zetten. Misschien zag u wel    
de affiche hangen in één van de deelnemende afdelingen uit onze regio's (Gavere,
Zulte, Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zelzate en Zomergem). Bedankt voor jullie inzet! 



Dossier: Schipdonkkanaal

Het dossier rond het Schipdonkkanaal houdt de hele regio bezig.  Niet alleen de mandatarissen, maar zeker ook de 
leden. Daarom zullen we u ook op geregelde tijdstippen informeren.

In de vorige editie schreven we u reeds dat de studie nog niet volledig afgewerkt is en dat we de resultaten afwachten 
van deze studie vooraleer een standpunt in te nemen.  De resultaten van deze studies zal pas eind dit jaar beschikbaar 
zijn. 
Dit betekent echter niet dat er geen info beschikbaar is. De dienst Waterwegen en Zeekanalen organiseert een drie-tal 
informatiebijeenkomsten. Twee daarvan gaan door in de regio Meetjesland. We raden onze leden die meer info willen 
aan deel te nemen aan één van deze sessies.  De eerste sessie gaat door op 6 oktober in Maldegem (20u – Cultureel 
centrum Den Hoogen Pad).  

Joke Schauvliege ondervoorzitter CD&V

De  Algemene  Vergadering  van  CD&V  in  Brussel  stelde  op  24  juni  2008  Vlaams 
volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege aan tot ondervoorzitter van de partij.  Joke 
Schauvliege vervangt er als vrouwelijke ondervoorzitter Cathy Berx die gouverneur van 
Antwerpen is geworden. 
Met  de  aanwijzing  van  Joke  is  de  voorzittersploeg,  met  Marianne  Thyssen  als 
partijvoorzitter en Wouter Beke als mannelijke ondervoorzitter, volledig. 

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

Op sneukeltocht in Melle

CD&V-Melle organiseerde op zondag 24 augustus haar eerste Sneukeltocht. 
Deze wandelzoektocht bracht de 140 deelnemers langsheen pittoreske wegen in Melle 
en Gontrode. 
In een prachtige omgeving op de terreinen van Animal Trust kon men genieten van de 
lunch. De frietjes gebakken door de bestuursleden werden duidelijk gewaardeerd. Na 
de  lunch  werd  de  wandelzoektocht  verder  gezet.  Op  de  tweede  halte  op  de 
Mullemhoeve stond de koffie en dessert klaar. 
Deze aangename dag werd afgerond met de uitreiking van een mooie prijs voor de eerste 20 winnaars. Iedereen ging 
tevreden naar huis en kijkt al uit naar de tweede editie.

Gespreksavond met Joke Schauvliege in Assenede

CD&V-Assenede organiseerde op 8 juli een succesvolle gespreksavond met Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege. 
Een bomvolle zaal kwam luisteren naar haar boeiende uiteenzetting over de omvorming van de N49, over windenergie 
en over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Het motto van CD&V-Assenede is: ‘Als de Samen-meerderheid de inwoners niet informeert, dan moeten wij het doen!’ 
Dit is een sterke manier om als oppositiepartij naar buiten te treden.  Bedankt aan Joke om ons een duwtje in de rug te 
geven.

Mosselfestijn in Evergem: opnieuw een groot succes

Het jaarlijks mosselfestijn kan nog steeds op een groot aantal gegadigden rekenen. Zo'n 300 
aanwezigen in zaal 'De Molen' smulden van de overheerlijke Zeeuwse mosselen.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

'Krulbolbanen kunnen blijven: gemeenten beslissen' – Erik Matthijs, Vlaams parlement.

Het krulbollen is een Vlaamse volkssport die in het Meetjesland zeer veel wordt beoefend – maar niet alleen in het 
Meetjesland, hoorde Vlaams Volksvertegenwoordiger Erik Matthijs van zijn collega’s in het parlement. De Erfgoedcel 
Meetjesland heeft er zelfs een boek over gepubliceerd, nl. Meetjesland krulbolt” in de reeks “Erfgoed Leeft”.



Op het Vlaamse platteland treft men zowel binnen- als buitenbolbanen aan, zowel in woonzones als in landbouwzones, 
bij of los van een horecazaak, als aparte constructie op boerderijen en in wijken. Bij wijkkermissen worden vaak tijdelijke 
constructies opgericht. 

Bij veel beoefenaars van deze oude volkssport en bij de “erfgoedcel Meetjesland” was naar aanleiding van de opmaak 
van  de  gemeentelijke  ruimtelijke  structuurplannen  onrust  ontstaan  over  de  toekomst  van  de  krulbolbanen  in  het 
Meetjesland (en de rest van Vlaanderen). Vele van dergelijke constructies zijn zonevreemd! Zullen zij in de toekomst 
moeten verdwijnen?
Sommigen vreesden zelfs voor een bedreiging van deze volkssportbanen in de ruimtelijke structuurplannen van de 
gemeenten en dan vooral op het platteland (ruimtelijke planners kennen deze volkssport niet of weinig).

Vlaams Volksvertegenwoordiger Erik Matthijs vindt dat deze krulbolsport een belangrijke maatschappelijke waarde heeft 
en  een  gewaarborgde plek  op het  platteland  verdient.  Hij  stelde  dan  ook  de  vraag  aan de Vlaamse Minister  van 
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen over de toekomst van de krulbolsport, vooral op het platteland. 

Minister Van Mechelen was positief in zijn antwoord.

“ Deze streekgebonden eeuwenoude volkssport blijft erg populair en zorgt vooral voor sociale samenhang”. Het 
verwondert de Minister niet dat de gemeenten vragen dat de nodige infrastructuur  ter beschikking blijft of komt.

“Krulbolbanen zijn lokale recreatieve voorzieningen. Wanneer planningsintiatieven noodzakelijk zijn,  ligt de  
bevoegdheid hiervoor bij  de gemeente.  Het  is  perfect  mogelijk  dat  de gemeente in  het  kader  van het  
gemeentelijk ruimtelijk  structuurplan ingaat op de ruimtebehoeften van deze krulbolbanen of  andere lokale  
recreatieve voorzieningen en de uitvoering naderhand via een ruimtelijk uitvoeringsplan realiseert. Dat geldt  
zowel voor nieuwe intiatieven als voor de aanpak van bestaande maar zonevreemde recreatieve activiteiten.”

De gemeente kan dus bij de aanpak van de recreatieve activiteiten en het onderzoek naar de ruimtebehoeften voor 
lokale  recreatieve  voorzieningen  de  krulbolbanen  en  andere  volkssporten  een  plaats  geven  in  het  Gemeentelijk 
Ruimtelijke Structuurplan.
Zij  moeten die ruimten of  plaatsen opnemen in het  informatief  en richtinggevend gedeelte als ruimte voor sport  en 
vervolgens beperkte bindende bepalingen voorzien in het ruimtelijke structuurplan.
De volkssportaccommodaties kunnen dan verder verankerd worden in het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan.

Een hele geruststelling voor de bolderswereld en andere volkssporten.

Tot  slot  gaf  de  Minister  aan  Vlaams  Volksvertegenwoordiger  Erik  Matthijs  ook  nog  een  overzicht  van  de  nodige 
administratieve formaliteiten voor de goedkeuring van binnen- of buitenbanen en permanente tijdelijke constructies.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

Over wind gesproken….

In  mei  2008 hield  Jef  Van Pee,  CD&V provincieraadslid,  naar  aanleiding  van het  provinciaal  beleidskader  van  de 
windturbines in Oost-Vlaanderen een tussenkomst in de provincieraad.

Hij  is  niet  tegen  de  alternatieve  energiebronnen  maar  vraagt  een  juiste  inplanting  van  de  windturbines  in  het 
havengebied. Hij had het ondermeer over het helikopterwiekeneffect, door de lucht die door de wieken tegen de paal 
gedrukt wordt en dit vanaf een bepaalde windsterkte. Deze irriterende geluidshinder is duidelijk hoorbaar ook vanaf de 
verplichte 250 meter afstand.

Tevens  is  er  vanaf  oktober  tot  en met  april  bij  een laagstaande zon  op de ronddraaiende wieken,  schaduw in  de 
leefruimtes van de aangrenzende woningen. Jef Van Pee heeft dit meerdere malen moeten vaststellen in een woonzone 
te Oostakker op meer dan 250 meter afstand van een windturbine van 120 meter hoog.

Door een benadering van diverse overheid - en andere diensten - door de getroffen bewoners en Jef Van Pee werd er 
een overleg gepland tussen de mensen van Volvo Truck/ Electrabel/ de milieu-inspectie/ de ambtenaren van de stad en 
de provincie.

Volgende maatregelen zullen op korte termijn van kracht zijn:
● Er is een sensor geplaatst  voor het  bepalen van de slagschaduw en bij  hinder zal  de windmolen nabij  de 

woningen onmiddellijk stilvallen.
● Tijdens de avond en nachtperiode zal diezelfde windmolen bij windsnelheid van 5 Beaufort en komende uit NW 

richting ook onmiddellijk stilvallen.
● Er zullen nog verfijnde geluidsmetingen uitgevoerd worden om de juiste geluidshindergrens te bepalen zodat de 

windmolen bij geluidshinder in snelheid zal afgeremd worden tot de aanvaardbare norm. Dit is een belangrijk 



gegeven vooral tijdens de weekends, wanneer de achtergrondgeluiden verminderen.

De belanghebbende bewoners en  Jef  Van Pee zullen de aangepaste toestand naar leefbaarheid evalueren en indien 
nodig de milieu-inspectie om bijkomende maatregelen vragen.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
                        

● Congres: zaterdag 27 september Brussels Event Brewery in Brussel, Delaunoystraat 58B/1 in Brussel.

Provinciaal

● Senioren Oost-Vlaanderen: 
● dinsdag 21 oktober: congres 'Van rusthuis tot woonzorgcentrum' in het Stadhuis Sint-Niklaas. Meer 

info volgt!
Info: Hubert Van Wambeke, hubertvanwambeke@skynet.be

● maandag  17  november:  bijeenkomst  met  de  lokale  seniorenvoorzitters  in  het  Provinciehuis, 
Gouvernementstraat 1 in Gent. 
Info: Hubert Van Wambeke, hubertvanwambeke@skynet.be

● Ledenwerving: woensdag 22 oktober Ledenwerversavond. 
Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

Regionaal

● Senioren regio Gent: vrijdag 26 september om 10 uur bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, Koning 
Albertlaan 214 in Gent. 

● Regiobesturen: 
● Regio Gent: donderdag 9 oktober 2008 – CD&V-secretariaat te Gent
● Regio Meetjesland: dinsdag 21 oktober 2008 – te Maldegem 

● Overleg eerste mandatarissen:  vrijdag 14 november 2008 met als thema mobiliteit  en openbaar vervoer. 
Gastspreker is staatssecretaris Etienne Schouppe.  Een persoonlijke uitnodiging volgt.

● Regio Gent & Meetjesland: dinsdag 18 november College van Voorzitters & Secretarissen in het secretariaat, 
Koning Albertlaan 214 in Gent.

● Nieuwjaarsreceptie regio's Gent & Meetjesland: zondag 11 januari 2009.  Meer info volgt!

Afdelingen

● Destelbergen: zaterdag 27 september jaarlijkse CD&V-fietstocht. Vertrek om 14 uur aan bloemisterij Luyckx, 
Molenstraat 56 in Destelbergen. Om 19 uur aperitief geschonken door de schepenen en gedeputeerde 
Vercamer met om 20 uur breughelmaal. Kaarten: volw. € 12 en kind. € 6. 
Info & inschrijven: Gerard De Brauwer 09 232 18 97, gerard.debrauwer@skynet.be 

● Lochristi: 
● zaterdag  27  september:  om  20  uur  kwis  'Het  Oranje  Brein'  in  magazijn  Van  Nieuwenhuyze, 

Bedrijvenlaan 9 in Lochristi. Een ploeg bestaat uit maximum 4 personen. Kostprijs: € 12 per ploeg ter 
plaatse te betalen.
Info & inschrijven: joachim.boon@verz.kbc.be 

● zondag  28  september: CD&V-Happening  in  magazijn  Van  Nieuwenhuyze,  Bedrijvenlaan  9  in 
Lochristi. Om 11.30 uur aperitief en vanaf 12 uur eetfestijn. Kaarten: volw. € 16 en kind. Van 6 tot 12 
jaar € 8. Kinderen tot 5 jaar gratis. Zoals vorig jaar is kinderanimatie.
Info & inschrijven: Nadine Van De Sompel 0479 52 85 31, Rita De Vylder 0474 32 52 24, 
ritadevylder@telenet.be

● Lovendegem:  zondag  28  september  van  15  uur  tot  17  uur  krulbollen-  en  petanquenamiddag  in  eigen 
accomodatie (aan de sporthal). Van 17 uur tot 18 uur receptie met aansluitend barbecue in Ter Laagland, Kort 
Eindeken in Lovendegem. Kaarten: volw. € 15 en kind. tot 12 j. € 10. Inschrijven kan tot en met vrijdag 26 
september.



Info & inschrijven: Johan Van Waeleghem 09 372 68 40 en bij de bestuursleden

● Merelbeke: maandag  29  september  om  20  uur  bestuursvergadering  in  het  zaaltje  achter  de  kerk  van 
Kwenenbos.

● Senioren De Pinte:  donderdag 2 oktober om 14u een toelichting bij de organisatie van justitie door Roland 
Tack, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. OCP, Vergaderzaal 1, Polderbos 20, De Pinte.

● Melle: zondag 5 oktober CD&V-herfstmaal vanaf 12 uur in feestzaal Caritas, Caritasstraat in Melle. Kaarten: 
volw. € 15 en kinderen -12 jaar € 7,5.
Info & inschrijven: Ria Coppens-De Paepe 09 230 21 18, ria.depaepe@skynet.be

● JONGCD&V Waarschoot: zaterdag 11 oktober Orange Party in zaal Artevelde in Waarschoot.
Info & inschrijven: 0497 84 85 20

● JONGCD&V Maldegem: dinsdag 14 oktober om 20 uur Europese avond in het Maldegems Cultureel Centrum 
Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16B in Maldegem. Info-avond met bespreking “De uitdagingen waar de 
Europese Unie voor staat. Europa, niet zo ver van ons bed als de meesten denken”. Gastspreker is EU-
parlementslid Ivo belet.
Info: Koenraad De Ceuninck: 0478 95 12 44

● Eeklo: woensdag 15 oktober bestuursvergadering in zaal De Leke.

● Senioren afdeling Zulte: vrijdag 17 oktober info-namiddag in de Gaston Martenszaal in Zulte. Gastspreker is 
Ann Martens, CD&V-gemeenteraadslid Gent. 

● Evergem:  zaterdag 18 oktober  van 11.15 tot  17.30 bestuursvergadering met  bezoek  aan het Kasteel  van 
Wippelgem onder leiding van burgemeester Van de Vijver. 

● Melle: zondag 19 oktober bestuursvergadering.

● Senioren Gent: dinsdag 21 oktober om 14 uur bestuursvergadering in het secretariaat, Koning Albertlaan 214 
in Gent met bespreking omtrent 'Ivago'.

● Kaprijke:  woensdag 29 oktober om 20 uur bestuursvergadering in zaal  Dzilleken (Dorp Lembeke) met als 
gastspreker  federaal  parlementslid  Leen  Dierick  (toelichting  bij  de  politieke  actualiteit  en  de 
brandweerhervorming).

● JONGCD&V Melle: vrijdag 31 oktober vanaf 19.30 gezelschapsspellenavond in het Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum in Gontrode.

● Oosterzele: maandag 3 november om 20u bestuursvergadering in de Parochiale Kring Oosterzele.

● Lochristi: woensdag  5  november open  bestuursvergadering  in  feestzaal  St.  Hubertus,  Kerkstraat  1a  in 
Zaffelare.

● Vrouw & Maatschappij Zulte: vrijdag 14 november om 20 uur in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Eva's Rib 
met als gastspreker Dirk Draulans. 

● Assenede: vrijdag  14  november  om  20  uur  Kwissenede  in  de  parochiezaal  in  Oosteeklo.  CD&V/N-VA 
Assenede laat u uw hersenen trainen in groepjes van 4 personen. Kaarten: € 10 per groep. 
Info & inschrijven: Nic Van Zele 0478 29 80 19, nicvanzele@skynet.be

● Destelbergen: maandag 17 november bestuursvergadering in de vergaderzaal  van Thesla,  Dendermonde-
steenweg in Destelbergen.

● Gavere: dinsdag 18 november bestuursvergadering.

● JONGCD&V ZULTE: zondag 23 november Minivoetbaltornooi. Meer info volgt.

● Gavere: zondag 30 november eetfestijn in zaal Nova. 

INFO



Deze nieuwsbrief wordt bezorgd aan alle leden van wie we beschikken over een e-mailadres.  Wenst u deze nieuwsbrief 
voortaan niet meer te ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou toegestuurd krijgen, aarzel dan niet en 
neem contact op met het secretariaat.

Koning Albertlaan 214, 9000 Gent
09/221.45.81
secretariaatgent@cdenv.be

Verantwoordelijk uitgever: Veronique Velghe, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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