
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 23 – januari 2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 

Het is de eerste editie van de Kortweg in het nieuwe jaar. Laat ons dan ook toe ons u het allerbeste te wensen 
voor 2010. Dat 2010 voor u en uw familie een warm, wervelend, gezond en gelukkig jaar mag worden!  
 
Het nieuwe jaar is voor onze beweging een jaar zonder verkiezingen. We hoeven niet naar de stembus voor het 
kiezen van onze vertegenwoordigers in de parlementen. Nee, dit jaar kunnen we ons toeleggen op onze interne 
werking. De komende maanden focussen we op onze interne structuren (lokale en bovenlokale bestuursver-
kiezingen), onze ledenwerving en het feit dat we halfweg de legislatuur zijn op lokaal niveau. 

Maar vergis je niet. Het wordt niet zomaar een overgangsjaar. We leggen dit jaar de eerste bouwstenen naar 
2012. De lokale ploegen zullen een stand van zaken opmaken op lokaal vlak en werken een visie uit voor 2012 
en 2020. Waarom 2020? Omdat het belangrijk is dat we niet alleen een visie op korte termijn maar zeker ook op 
lange termijn ontwikkelen voor elk van onze gemeenten en steden.  

Het belooft dan ook een drukke periode te worden. We houden er aan u ook in 2010 via deze Kortweg op de 
hoogte te houden van de actualiteit uit onze regio's. 

Veel leesplezier! 

Odette Van Hamme      Jan Vermeulen 
voorzitter regio Meetjesland      voorzitter regio Gent 

        
 
 

 

ALGEMEEN 
 

 
 
 
 Januari 2010 

  Nieuwjaarsnocturne 8 januari 2010 
 
Een 200-tal leden trotseerden op vrijdagavond 8 januari het barre weer en zakten af naar het Museum van 
Deinze en de Leiestreek voor de nieuwjaarsreceptie van de regio’s Gent & Meetjesland. De leden genoten met 
volle teugen van de schitterende kunstcollectie van het museum, een vleugje muziek en de lekkere hapjes.  
Met een goed en warm gevoel ruilden de leden deze mooie omgeving in voor de kille tocht huiswaarts.   
 



Goeie voornemens 

Januari is naast de receptiemaand bij uitstek ook de ideale gelegenheid om goeie voornemens te formuleren. In 
onze beweging is dat niet anders. Tijdens de nieuwjaarsnocturne formuleerde regiovoorzitter Jan Vermeulen zijn 
aandachtspunten voor 2010.  De voorzitter wil in 2010 onder andere onze partij als ledenbeweging in de picture 
plaatsen. Met andere woorden: hij roept iedereen op om actief met ledenwerving bezig te zijn.  
 
Om de oproep kracht bij te zetten, formuleert hij concrete doelen. Hij vraagt elke afdeling, elk bestuurslid, lokale 
en provinciale mandatarissen en parlementairen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen en nieuwe 
leden aan te brengen. 

Dat ledenwerving geen onmogelijke zaak is, leren de cijfers van januari ons. Tijdens de recepties van de 
afdelingen haalden we maar liefst 59 nieuwe leden binnen.   
 
Kent u personen die zich graag bij onze partij willen aansluiten?  Neem dan contact op met Erna De Bleeckere op 
het secretariaat van Gent (edebleeckere@cdenv.be – 09 22 1 45 81) om de praktische kant af te handelen.  
En nu … aan de slag!  
 

Lokale bestuursverkiezingen - de eerste resultaten 

De bestuursverkiezingen in de afdelingen zijn nog aan de gang. In een aantal afdelingen werden reeds nieuwe 
vertegenwoordigers gekozen, andere afdelingen volgen in de loop van de komende weken.  We geven u alvast 
de eerste resultaten mee: 
 
Afdelingen regio Gent: 
Aalter: Bart Van Caenegem (afdelingsvoorzitter) en Kevin Claeys (JONGCD&V) 
Deinze: Luc De Munck (afdelingsvoorzitter), Hervé Huys (Senioren), Stephanie De Beurme (V&M) en Karen 
Steyaert  (JONGCD&V) 
De Pinte: Lieven Lekens (afdelingsvoorzitter), Odette Pieters (Senioren), Ria Coussens (V&M) en Jasper 
Vandenbossche (JONGCD&V) 
Destelbergen: Gerard De Brauwer (afdelingsvoorzitter), Annik Audenaert (V&M) en Didier De Mol (Senioren) 
Gavere: Dirk Martens (Gavere) 
Gent: Dirk Claeys (afdelingsvoorzitter),  Brigitte Van Schoote (V&M), Baudouin Baudoncq (Senioren) en Bert Van 
Daele (JONGCD&V) 
Lochristi: Geert Velghe (afdelingsvoorzitter), Patricia De Sutter (V&M), Jacques Audenaert (Senioren) en Davy 
Van Stevendaal (JONGCD&V) 
Merelbeke: Dirk Boterberg (afdelingsvoorzitter) 
Nazareth: Martin Lamont (afdelingsvoorzitter), Tine Van Audenaerde (V&M), Roland Danneels (Senioren) en 
Nathalie Dhondt (JONGCD&V) 
Nevele: Gunnar Claeys (afdelingsvoorzitter) en Mariette Claeys (Senioren) 
Oosterzele: Etienne De Winne (afdelingsvoorzitter) 
Sint-Martens-Latem: Ingrid Temmeman (afdelingsvoorzitter) 
Wachtebeke: Geert Buysse (afdelingsvoorzitter) 

 
Afdelingen regio Meetjesland: 
Assenede: Nic Van Zele (afdelingsvoorzitter) 
Eeklo: Wilfried Van Kerrebroeck (afdelingsvoorzitter) en Freddy Deweerdt (JONGCD&V) 
Evergem: Jean-Paul Corin (afdelingsvoorzitter) 
Kaprijke: Marc Van De Werf (afdelingsvoorzitter), Hendrik Van de Veere (JONGCD&V) en Roger Cattoir 
(Senioren) 
Lovendegem: Johan Van Waeleghem (afdelingsvoorzitter) 
Maldegem: Jacques Willems (afdelingsvoorzitter) en Koenraad De Ceuninck (JONGCD&V) 
Sint-Laureins: Jeroen Van Keer (afdelingsvoorzitter) 
Waarschoot: Jo Pauwels (afdelingsvoorzitter), Marie-Anne De Baets (V&M) en Kim Martens (JONGCD&V) en 
Zelzate: Luc De Vos (afdelingsvoorzitter) 
Zomergem: Antoon Vercruysse (afdelingsverantwoordelijke), Daisy De Smet (JONGCD&V) en Martine Gyssels 
(V&M) 

We wensen alle verkozenen veel succes toe!   

  
 Oproep kandidaturen voor bovenlokale structuren CD&V 
 
Zoals de statuten voorschrijven dienen na de lokale structuren ook de bovenlokale organen opnieuw samen-
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gesteld te worden.  Met bovenlokaal wordt verstaan: de regiobesturen, het provinciaal bestuur en de algemene 
vergadering van CD&V. 
 
In de Ampersand van januari verscheen de officiële oproep tot kandidaatstelling voor het eerst. We overlopen 
hieronder voor welke functies er kandidaten gezocht worden: 

 Provinciaal voorzitter (te verkiezen door alle leden van de provincie) 

 Regionaal voorzitters  (te verkiezen door alle leden van de respectievelijke regio) 

 Regionale vertegenwoordigers voor het provinciaal bestuur (te verkiezen door alle leden van de 
respectievelijke regio) 

 Rechtstreekse vertegenwoordigers voor het provinciaal bestuur (te verkiezen door alle leden van de 
provincie) 

 25 rechtstreeks verkozenen in de algemene vergadering (te verkiezen door alle leden) 

 De lokale mandatarissen kiezen afzonderlijk nog hun vertegenwoordiging in het provinciaal bestuur en in 
de algemene vergadering 

 De geledingen (V&M, JONGCD&V en de Senioren) volgen ook deze procedure en zijn op zoek naar 
regionale en provinciale voorzitters. 

Hebt u interesse in één van de bovenstaande functies?  Dien dan zeker je kandidatuur in. Kandidaturen dienen 
uiterlijk op vrijdag 5 februari om 12u te worden ingediend bij provinciaal secretaris Annick Vercauteren via mail 
(avercauteren@cdenv.be) of via post (Parklaan 69b, 9100 Sint-Niklaas). 

Elk lid zal een persoonlijke uitnodiging krijgen om zijn of haar stem uit te brengen.  De verkiezing zal doorgaan op 
woensdag 10 maart 2010 (regio Gent) en donderdag 11 maart 2010 (regio Meetjesland).  
 In de Kortweg van februari zullen we de regionale kandidaten aan u voorstellen. 
 

 

 
ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS 

 

 
 
 JONGCD&V Oost-Vlaanderen netwerkt met Jeunes CDH 
 
Netwerken over de taalgrens heen. Sommigen zeggen dat het de politieke garde van vandaag de dag daaraan 
ontbreekt. Misschien is dit inderdaad niet meer in, maar elkaars visie kennen over belangrijke thema’s kan nooit 
kwaad.  
Vorig jaar trok JONGCD&V Oost-Vlaanderen op uitnodiging naar Bergen. Op 12 december 2009 was het de beurt 

aan JONGCD&V Oost-Vlaanderen om de Jeunes CDH van Henegouwen te 
laten kennismaken met Gent en omstreken.  
 
In de voormiddag werd de discussie aangevat met het thema werk en 
opleiding? Interessant om elkaars standpunten en visie daarover te horen. Als 
tweede thema werd de communautaire toer opgegaan. Benjamin Dalle, de 
communautaire expert van Steven Vanackere, kwam BHV volledig uit de 
doeken doen, met een frisse discussie als gevolg. 
 
Een receptie in aanwezigheid van onze jonge parlementairen en nadien een 
gegidste rondleiding door onze Arteveldestad, deed onze dag besluiten met 
een goed gevoel. 

 
  
 Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting senioren Meetjesland op 5 februari 2010. 

Op vrijdag 5 februari organiseren de senioren van de regio Meetjesland hun traditionele Nieuwjaarsontmoeting. 
Uiteraard gaat deze ontmoeting gepaard met een hapje en drankje.  Maar er is ook ruimte voor inhoud. Vlaams 
parlementslid en senator Cindy Franssen zal er een toelichting geven getiteld ‘Armoede: sociale rechtvaardigheid 
in tijden van cholera’. 

Waar? Zaal Miami, Stationsstraat te Waarschoot 
Wanneer? Vrijdag 5 februari vanaf 10u (start programma 10u30) 
Kostprijs? 7,5 euro 
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Inschrijven verplicht (secretariaatgent@cdenv.be of 09 221 45 81) 
 

  

 

 

NIEUWS UIT HET PARLEMENT 
 

 

Eindelijk een nieuw stadion voor de Buffalo’s?  - Veli Yuksel 

De minister van sport, de heer Philippe Muyters (N-VA), heeft de ambitie om het Wereldkampioenschap van 2018 
in België en Nederland te organiseren. Mooi!  Maar om deze ambitie waar te maken wil de minister van sport 
slechts 50 miljoen euro voorzien. Onrealistisch als je weet dat 1 modern voetbalstadion 60 tot 100 miljoen euro 
kost.  Reden genoeg om de minister hieromtrent te ondervragen in het Vlaams Parlement.  Mijn eerste actuele 
vraag in het Vlaams Parlement was hiermee een feit! 

In de Vlaamse regering werd afgelopen maand een beslissing genomen over de selectiecriteria van 
multifunctionele voetbalstadions. De minister van sport, de heer Muyters, wil dat Vlaanderen 50 miljoen uittrekt 
voor de bouw van Vlaamse stadions om samen met Nederland het Wereldkampioenschap Voetbal te organiseren 
in 2018. 
De twee steden die al een tijdje een nieuw voetbalstadion willen bouwen zijn Gent en Brugge. In beide steden 
zitten de dossiers muurvast. De ene kampen met financieringsproblemen en de andere zijn aan het discussiëren 
over de gevolgen van onder meer de mobiliteit. 

In de loop van de maand december zou de Vlaamse Regering beslissen welke twee steden in aanmerking komen 
voor subsidiëring in het kader van het WK. Volgens de verdeling van de Vlaamse regering zullen 2 clubs elk 10 
miljoen krijgen voor een wedstrijdstadion en zullen zes clubs elk 5 miljoen krijgen voor een oefenstadion te 
bouwen.  

Het voorziene bedrag (50 miljoen euro) en de vooropgestelde verdeling van de subsidies zijn volgens mij niet 
realistisch om het WK in 2018 hier in België organiseren. 
De totale bouwkost in Brugge (40.000 zitjes) wordt geschat op 120,8 miljoen, de bouwkost in Gent (22.500 zitjes) 
wordt geraamd op 77,5 miljoen.  AA Gent, noch Club Brugge beschikken over dergelijke bedragen en gaan 
logischerwijs aankloppen bij de privé.  Als gevolg van de economische crisis zijn de private investeerders dezer 
dagen bedachtzaam en uiterst voorzichtig en niet bereid om in een sportief project mee te stappen.  
Vervolgens komen de clubs aankloppen bij de overheid. De Vlaamse regering voorziet 50 miljoen. 

 Rekeninghoudend met de geschatte bedragen van de bouwkost voor de stadions in Gent en Brugge is de 
voorziene 50 miljoen peanuts. Die bedragen zijn volgens mij net genoeg om de studiebureaus te betalen.Als de 
Vlaamse regering zijn doelstelling om het WK van 2018 in België en Nederland te organiseren ernstig neemt, zal 
ze met meer middelen over de brug moeten komen. Men zal over 2 wedstrijdstadions moeten beschikken met elk 
40.000 zitjes. Zeven stadions komen hiervoor in aanmerking waaronder Gent. 

Op 11 december 2009 werd Gent naast Brugge, Genk en Antwerpen door de Vlaamse regering weerhouden om 
het WK in 2018 te organiseren.  Goed nieuws voor de buffalo’s!  Wordt vervolgd! 
 

 Carpoolparking N42 Wetteren  - Vraag van Valerie Taeldeman aan minister Crevits 

Vraag Valerie Taeldeman: 

De carpoolparking langs de N42 in Wetteren heeft te kampen met een aantal problemen. Het parkeerterrein is 
niet goed ingedeeld. Wagens staan kriskras door elkaar. Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt, met als gevolg 
dat er ook in de berm wordt geparkeerd. 
Het lijkt wenselijk dat de bestaande carpoolparking wordt heraangelegd en dat er een nieuwe carpoolparking (in 
de richting van Wetteren) bijkomt. 

1. Worden er verkeersveiligheidsmaatregelen genomen om de carpoolparking in Wetteren te 
optimaliseren? Zo ja, welke? 

mailto:secretariaatgent@cdenv.be


2. Zal er een bijkomende carpoolparking gecreëerd worden om aan de huidige overbezetting te 
beantwoorden? 
 

Antwoord van minister Crevits: 

De geplande maatregelen op de locatie van de huidige carpoolparking zijn vooral gericht op een verbetering van 
de gebruiksomstandigheden. De gelijkgrondse berm naast de toegangsweg zal worden gestabiliseerd met een 
waterdoorlatende verharding. Hiervoor werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. De realisatie 
wordt aangepakt samen met de herstelling van de N42 zelf, d.w.z. dat de uitvoering in de loop 2010 zal 
geschieden. 

In de streefbeeldstudie voor de N42 is de problematiek van het carpoolen onderzocht. Er werd geconcludeerd dat 
het aangewezen is om een carpoolparking met een capaciteit van 98 voertuigen aan te leggen aan de noordelijke 
kant van de E40 ter hoogte van het bedrijventerrein aan de Vantegemstraat.Voor de realisatie van deze 
carpoolparking is een GRUP nodig. Ik heb een brief geschreven aan mijn collega van Ruimtelijke Ordening om ter 
zake de nodige initiatieven te nemen. 
 

 

 

 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE 
 

 

9 vernieuwende plattelandsprojecten goedgekeurd in de regio Meetjesland, Leie en Schelde 

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland, Leie en Schelde (Leader MLS) keurde 9 vernieuwende 
plattelandsprojecten goed.  

Wat is LEADER?  

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren 
(verenigingen, gemeenten, OCMW’s, enz.) projecten kunnen indienen. LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions 
de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. 
In 2008 werd onder impuls van Europa, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen LEADER Meetjesland, Leie 
en Schelde geboren. 

Het gebied strekt zich uit van het noorden van het Meetjesland tot het zuiden van het Leie en Scheldegebied. 9 
Meetjeslandse en 6 Leie- en Scheldegemeenten uit deze regio zijn volledig of deels (enkel de landelijke 
deelgemeenten) in het LEADER-gebied opgenomen. De geselecteerde gemeenten zijn: Aalter, Assenede, 
Deinze, Evergem, De Pinte, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Maldegem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, 
Sint-Laureins, Zomergem en Zulte.  

LEADER MLS is goed voor ongeveer 4 miljoen EUR aan projectmiddelen, te besteden over 6 jaar (t.e.m. 2013). 
Deze projectmiddelen zullen ingezet worden voor vernieuwende plattelandsprojecten die door iedereen kunnen 
worden ingediend.  

Projecten met als doelstellingen het bevorderen van de leefkwaliteit op het platteland en/of de diversificatie van 
de plattelandseconomie kunnen bij goedkeuring rekenen op 65% financiële ondersteuning. Projecten kunnen 
inspelen op 5 specifieke maatregelen, die vooropgesteld zijn in de ontwikkelingsstrategie voor de regio 
Meetjesland, Leie en Schelde: 

 Verdere uitbouw van toerisme en recreatie als groeisectoren 

 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking 

 Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling 

 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 

 Opleiding en vorming van het ruraal ondernemerschap 

9 bijkomende vernieuwende projecten 



Er zijn negen vernieuwende projecten bijgekomen. 9 projecten van diverse origine en inhoud en met een totale 
projectkost van 780 626,07 EUR zijn goedgekeurd.  De totale cofinanciering (65%) bedraagt 414 995,05 EUR, 
waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen 152 696,90 EUR bijdraagt, het Vlaamse Gewest 137 799,64 EUR en de 
Europese Unie 124 498,51 EUR. 

De 9 goedgekeurde projecten: 

1. Digitale erfgoeddatabank, Meetjeslandsgeheugen.be 
2. Erfgoedhuis voor Nazareth 
3. Het platteland beleven aan de hand van leuke arrangementen 
4. Sente maakt de balans 
5. Vinkt herdenkt de meidagen van 1940; de reflectieruimte 
6. Korte keten consumptie, hefboom voor fair trade erkenning 
7. Speels Platteland 
8. Web rond Vurste 
9. Meetjesland, Leie en Schelde: topregio voor aardappelen. 

Inlichtingen: 

Gedeputeerde Alexander Vercamer, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

Leader Meetjesland, Leie en Schelde, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo 
contactpersoon: Maarten De Smet, coördinator, gsm: 0487 60 77 90, maarten@leadermls.be  
 
www.leadermls.be 
 
 
 

 

WAARHEEN VANDAAG 
 

 

 
Nationaal 
 

 Zondag 21 maart 2010: Gezinsdag in Plopsaland Indoor te Hasselt. 

 Vrijdag 26 maart 2010: Staten-Generaal voor lokale mandatarissen in het Vlaams Parlement 
te Brussel. 

 Zaterdag 19 juni 2010: Dag van de afdeling teambuilding voor afdelingsverantwoordelijken.  
 
Provinciaal 
 

 Dinsdag 9 februari 2010: Rond de Tafel met Joke Schauvliege in de Handelsbeurs, Kouter 
29, Gent. Vanaf 19u begeleide rondleidingen achter de schermen; om 20u dialoog. Info & 
inschrijven: 02 238 38 43, koestercultuur@cdenv.be 

 
Regionaal 
 

 Vrijdag 5 februari 2010: Senioren regio Meetjesland om 10u30 nieuwjaarsontmoeting in zaal 
Miami, Stationsstraat 82, Waarschoot. Toelichting ‘Armoede: sociale rechtvaardigheid in tijden 
van cholera’ door Cindy Franssen, Vlaams parlementslid en senator. Kostprijs: 7,5 euro (koffie 
en receptie met broodjes).  Info: regiosecretariaat: 09 221 45 81  

 

 Donderdag 11 februari 2010: regiobestuur Meetjesland om 20u in Taverne-Tea Room-
Sportcafétaria Olympos, Oostveldstraat 162, Eeklo.   

 

 Vrijdag 5 maart 2010: regiobestuur Senioren Gent om 10u in het CD&V-secretariaat, Koning 
Albertlaan 214, 9000 Gent).   
 

 Bovenlokale bestuursverkiezingen: 
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o Regio Gent: woensdag 10 maart 2010 
o Regio Meetjesland: donderdag 11 maart 2010 

 

 Donderdag 11 maart 2010: senioren regio Gent ‘Op de koffie met Valerie Taeldeman’ rond 
het thema wonen in zaal Centrum Ros Beiaard, Sint-Pietersaalststraat 74, Gent. Kostprijs: 5 
euro. Info & inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81 
 

 Donderdag 17 juni 2010: jaarlijkse daguitstap van de senioren regio’s Gent & Meetjesland. 
Dit jaar ontdekken we de leuke plekjes in het Meetjesland.  Info & inschrijven: 
regiosecretariaat 09 221 45 81 

 
Afdelingen 
 

 Deinze: woensdag 3 februari 2010 om 19u30 bestuursvergadering in Zaal Sint-Martinus, 
Petegem. 
 

 Zulte: zondag 7 februari 2010 om 10u nieuwjaarsreceptie in de Gaston Martenszaal,Zulte. 
Gastspreker is premier Yves Leterme. 

 

 Moerbeke-Waas: zondag 14 februari 2010 bestuursverkiezingen van 10u tot 11u30 in CM-
lokaal, Opperstraat 22, Moerbeke-Waas. 

 

 Assenede: zaterdag 13 februari 2010 werkbezoek aan de kerncentrale van Doel. Vooraf 
inschrijven noodzakelijk. Info & inschrijven: Trees Van Eykeren 0496 28 40 56, 
treesvaneykeren@hotmail.com 

 

 Zomergem:   
o vrijdag 19 februari 2010 daguitstap naar Brussel met onder andere een bezoek aan 

het Vlaams parlement o.l.v. volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman, Kostprijs: 
leden 30 euro – sympathisanten 35 euro. Storten op rekeningnummer 290-0181675-
15. Inschrijven voor 5 februari noodzakelijk. Info & inschrijven: Antoon Vercruysse 
0477 34 42 37 

o dinsdag 23 februari 2010 bestuursvergadering met aandacht voor de Swotanalyse. 
 

 Lochristi: dinsdag 23 februari 2010 om 20u bestuursvergadering, bij Edith, Hyfte-Center, 
Hyfte 31. 
 

 Eeklo: zaterdag 27 februari lokale 2010 ledenwervingsdag. Info: Wilfried Van Kerrebroeck 
0479 23 90 42 

 

 Nazareth: vrijdag 5 maart 2010 ‘Nazareth viert Halfweg’. Info: Martin Lamont 0473 22 32 01, 
lamontcnudde@hotmail.com 

 
 
 
 

 

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