
Nieuwsbrief 8 - Maart 2008

Beste CD&V -er,

We hebben een paar woelige politieke weken achter de rug.  De houdbaarheidsdatum van de interimregering liep op z'n
einde,  dus  moest  er  voor  Pasen  een  definitieve  oplossing  zijn.  Yves  Leterme  slaagde  er  uiteindelijk  in  de
onderhandelingen af te ronden zodat de partij op woensdag 19 maart een regeringscongres kon houden die de steun gaf
aan de regering.

De kranten hadden een uitgebreide berichtgeving omtrent de inhoud van het regeerakkoord.  De algemene teneur in de
kranten kon samengevat worden als 'too little, too late'.  Maar klopt dat ook?  Is CD&V onder de lat doorgegaan?  Of is
het akkoord een goed uitgangspunt om het werk aan te vangen?  

Wij behoren alvast tot de believers.  Diegene die geloven dat het pad gemaakt wordt door het te bewandelen, zoals één
van de leden van het provinciaal bestuur het zo mooi wist te verwoorden. Het is nu aan onze vertegenwoordigers om het
regeerakkoord om te zetten in concrete maatregelen. Uiteraard dient ook de tweede fase van het akkoord uitgewerkt te
worden. Begin juli moet een voorstel op tafel liggen. Op dat moment zal er een evaluatie komen.  

Veel leesplezier!

Odette Van Hamme, voorzitter regio Meetjesland
Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

NIEUWS UIT DE REGIO'S

Aalter blijft in goede handen

Gezien de onverenigbaarheid tussen een ministerambt en een burgemeesterambt diende Pieter De
Crem zich in Aalter te laten vervangen als burgemeester.  

En dat gebeurde ook op 22 december.  Maar tot ieders grote verrassing werd Aalter die zaterdag niet
wakker met één, maar zelfs met twee burgemeesters.  Pieter De Crem laat zich namelijk vervangen
door  de  sterke  tandem  Patrick  Hoste  en  Dirk  De  Smul.   Patrick  Hoste  zal  de  titel  van
plaatsvervangend burgemeester  dragen terwijl  Dirk  De  Smul  het  gros van  de bevoegdheden van
Pieter De Crem overneemt.  Pieter De Crem blijft wel titelvoerend burgemeester en voorzitter van de
gemeenteraad.
De schepenzetel die vrijkwam wordt ingevuld door Philippe Verleyen. Voor hem een blij weerzien met
het Aalterse schepencollege nadat hij deze taak reeds tussen 1998 en 2006 met succes uitoefende. 

Op zaterdag 9 februari legde Patrick Hoste dan in de handen van gouverneur André Denys de eed af.  Dat gebeurde in



de  ambtswoning van de provinciegouverneur, die hem wees op zijn grote verantwoordelijkheid als plaatsvervangend
burgemeester: “U bent nu op elk vlak het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Aalter is een speerpunt in Oost-
Vlaanderen. De voorbije dertig jaar is de gemeente uitgebouwd tot een gemeente met een perfect evenwicht tussen
werken en wonen. De uitbouw van Woestijne als industriegebied is een goede zaak voor de tewerkstelling. Ook wat het
e-government betreft is Aalter een absolute voorloper. Het moet een plezier zijn om daar burgemeester te mogen zijn.”
Iets wat burgemeester Hoste enkel maar ten volle kon beamen.

We wensen de vernieuwde ploeg alle succes toe!  

Regio Meetjesland bezoekt de Haven van Zeebrugge

Op 1 maart 2008 brachten een 60-tal bestuursleden en mandatarissen van de regio
Meetjesland in het kader van het dossier rond het Schipdonkkanaal een bezoek aan
de Haven van Zeebrugge. Ze kregen naast de rondleiding en de toelichting over de
werking  en de  toekomstplannen  van  de  haven,  eveneens de  kans  om vragen te
stellen.  Joachim Coens, voorzitter/gedelegeerd bestuurder van de haven, nam uitgebreid de tijd om hen te woord te
staan.
Het werd een uiterst interessante voormiddag.  We danken de mensen van het havenbestuur voor de schitterende
ontvangst.

Uitnodiging Meiavondfeest van Sander Vercamer, gedep uteerde provincie Oost-Vlaanderen, en Stefaan 
Vercamer, volksvertegenwoordiger

Gedeputeerde Sander Vercamer nodigt u en uw familie uit  op z'n jaarlijkse Meiavondfeest.  Het feest gaat door op
woensdag 30 april 2008 in Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.  
Om 19.30 start de feestmaaltijd in De Vier Seizoenen, in het restaurant 'De Bliek en de Snoek'.  Op het menu staat een
aperitief,  een slaatje  van gepocheerde zalm,  garnituur  en tartaarsaus,  Papillot  van gevogelte  met  Archiducsaus en
krielaardappeltjes en chocomousse.  Om 21uur start het bal.

De toegangsprijs bedraagt 15 euro (inclusief toegang tot het bal).  Kaarten zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop tot 25
april 2008.  Voor het bal betaalt u 5 euro in voorverkoop, 6 euro aan de deur.
Kaarten kan u reserveren door storting op VDK 890-3140471-30 voor Meiavondfeest 30/04/2008 met vermelding van
het aantal maaltijden of ingangskaarten bal. De kaarten liggen de avond zelf aan de ingang van de zaal. 

De opbrengst is ten voordele van de parochiale werken Heusden & Ename - vzw Wereldsolidariteit.

Regeerakkoord

De leden onder u die méér willen lezen over het regeerakkoord dan enkel de berichten die in de krant verschijnen,
kunnen  terecht  op  de  website  van  de  partij  (www.cdenv.be).   Op  de  website  vindt  u  de  volledige  tekst  van  het
regeerakkoord.

NIEUWS VAN ONZE GELEDINGEN

 

Naast de klassieke partijstructuur heeft de partij ook drie geledingen, namelijk Vrouw & Maatschappij, JONGCD&V en de
Senioren.  In vergelijking tot de algemene structuur richten zij  zich tot een specifieke doelgroep.  In hun werkgebied
organiseren zij verscheidene activiteiten die helaas niet altijd in de aandacht komen.
Om u een beter beeld te geven van hun werking brengen we hieronder drie korte verslagjes van activiteiten.  Wenst u
meer te weten over één van de onderstaande werkingen?  Neem dan gerust contact op met het regionaal secretariaat. 

Vrouw & Maatschappij Gent - actie 'Tijd te koop'

Op zaterdag 1 maart 2008, het weekend voor de Internationale Vrouwendag, organiseerde Vrouw & Maatschappij een
marktactie ter ondersteuning van het systeem van de dienstencheques.  Met de slogan 'Betaalbare tijd voor iedereen'

wilden ze specifiek aandacht vragen voor de moeilijke combinatie van gezin en arbeid.  

Vrouw & Maatschappij  afdeling  Gent  organiseerde  de  actie  ‘Tijd  te  Koop’ aan de  ingang  van  het
winkelcentrum ‘Zuid’. Met winkelkarren en promofolders brachten ze 'tijd in aanbieding'.  “We hebben zo
veel  te  doen dat  we ons soms verliezen en niet meer weten waar eerst te  beginnen. Hulp is dan

wenselijk en de dienstencheques zijn daartoe een uitstekend middel.”
Ondanks de hevige en koude wind lieten ze zich niet kennen. Met  gemotiveerde vrouwen én enthousiaste man (!)



bereikten ze vele voorbijgangers om de boodschap te verspreiden. 

CD&V-senioren regio Meetjesland – Bezoek aan WC Warmho f te Maldegem

Een 60-tal senioren uit de regio Meetjesland trotseerden de sterke wind om tot in Maldegem 
te komen voor een bezoek aan het WC Warmhof te Maldegem. 
 
Het Warmhof maakt deel  uit  van een uitgebreide campus waar woonvormen met verschillende
zorgniveaus worden aangeboden (van individuele woningen tot rustoordbed). Een wandeling doorheen de campus gaf
een mooi beeld van wat het project te bieden geeft.  
Nadien volgde een uitgebreide uiteenzetting door OCMW-voorzitter Marleen Van den Bussche en OCMW-secretaris Piet
Vanwambeke.  Een uiteenzetting die zeer in de smaak viel bij de aanwezigen.  Dat bleek toch uit de reeks vragen die ze
afvuurden.  De vragen brachten aan het  licht dat  er toch nog veel  vooroordelen bestaan over  een opname in  een
rustoord. De sprekers slaagden er in objectieve info te geven en zo een antwoord te bieden op de vele vragen.
De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding in het rustoord.  Nadien kon er nagepraat worden bij een kop koffie
en een stuk gebak.

De namiddag was een groot succes, zowel wat betreft de opkomst als de inhoud.  We danken Marleen en de diensten
van het OCMW van Maldegem voor de goeie ontvangst!

JONGCD&V Eeklo – Uitreiking Eeklonaar

Na een onderbreking van tien jaar reikte JONGCD&V-Eeklo opnieuw de prijs 'Eeklonaar van
het jaar' uit.  De laureaat van dit jaar is het bestuur van 't Kaaiken.  

Met  de  prijs  wil  JONGCD&V  zijn  waardering  uitdrukken  voor  het  vrijwilligerswerk  en een
groepering of  persoon in  de bloemetjes  zetten die  de stad Eeklo op een positieve manier
vertegenwoordigt.
Dit jaar werd het bestuur van 't Kaaiken, met André Dellaert als voorzitter, de laureaat.  Ze
krijgen de prijs, niet enkel voor het organiseren van de Kaaifeesten, maar ook voor het werk die
ze dagdagelijks  opnemen in  de wijk.   Zo gaan ze onder andere zieke of  hulpbehoevende

inwoners een bewoners brengen.

Kortom: de groep bewijst dat buurt- en wijkwerking het bindmiddel is van de samenleving.  Een goeie reden om hen te
belonen met de prijs 'Eeklonaar van het jaar'.  Benieuwd wie er volgend jaar met de prijs gaat lopen. 

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

 
Senaatscommissie onderzoekt wat er misliep met het onderzoek naar het terrorisme netwerk
met “standplaats Evergem”.

Het was wel schrikken dat het lieflijke Doornzele zowaar een notoir terrorist met Al Qaida –
connecties huisvestte. 

Het dossier roept ernstige vragen op. Hoe kan het dat de Marokkaanse justitie wel het terrorisme
netwerk kan oprollen rond Belliraj en de Belgische justitie niet? Hoe konden 6 moorden die dateren
van eind de jaren tachtig onopgelost blijven? Waarom kan België niet wat Marokko wel kan?
Faalden onze inlichtingen- en politiediensten?

In de Senaat bestaat een comité dat toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten: het
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten. Dit toezichtscomité moet verslag uitbrengen over de werking van
de inlichtingendiensten aan de senaat via haar begeleidingscommissie bestaande uit 5 senatoren. 
Samen met de collega’s van de begeleidingscommissie van de Senaat heb ik, als lid van deze commissie, opdracht
gegeven aan het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten dit dossier ernstig te onderzoeken.  Meer bepaald
hebben we het Toezichtscomité een onderzoek gevorderd naar de wijze waarop de Belgische inlichtingendiensten de
personen zouden hebben opgevolgd die recent in Marokko werden gearresteerd en die daar verdacht worden een
terroristische groepering te vormen.  Ook Minister van Justitie Jo Vandeurzen en Minister van Defensie Pieter De Crem
hebben in die zin een onderzoek gevraagd. 

Het bericht in de media als zou Belliraj mogelijk een informant van de Veiligheid van de Staat zijn geweest, is uiteraard
element van het onderzoek. Het is erg belangrijk dat wij via de parlementaire controle op de Staatsveiligheid en de
Militaire Inlichtingendienst te weten komen welke rol deze inlichtingendiensten in dit dossier hebben gespeeld.

Als belangrijke misdrijven worden gepleegd met verscheidene slachtoffers, moet duidelijk worden hoe die diensten



hebben gefunctioneerd die de wettelijke opdracht hebben de inlichtingen te verzamelen, te analyseren en te verwerken
die betrekking hebben op elke activiteit die de veiligheid van de staat bedreigt of zou kunnen bedreigen. Vermits in dit
dossier klaarblijkelijk vanuit België een terrorisme netwerk opereerde en verscheidene zware misdrijven pleegde, zal
moeten blijken of de inlichtingendiensten deze opdracht naar behoren hebben vervuld. 

We zullen met de begeleidingscommissie van de Senaat onze verantwoordelijkheid opnemen om klaarheid te scheppen
in dit dossier. De feiten zijn zeer ernstig en onze mensen hebben het recht te weten hoe onze diensten hebben gewerkt. 
Desgevallend zal  moeten ingegrepen worden  om de  goede werking  van de inlichtingendiensten  in  de  toekomst  te
verzekeren. We zullen met veel overgave deze boeiende opdracht opnemen.

BURGEMEESTER AAN HET WOORD

Sinds 1  januari  2007  is  Dirk  De  Maeseneer de  nieuwe en  trotse  burgemeester  van  Melle.  Het  kartel  CD&V/N-VA
behaalde 8 zetels en vormt er met de VLD de meerderheid (12/21 zetels). Op enkele tientallen stemmen na werd zelfs
bijna een 9° zetel binnengehaald. De nieuwe burgeme ester behaalde 1.543 voorkeurstemmen!

Wat waren uw eerste ervaringen als kersverse burgem eester?

De  eerste  ervaringen  waren  ronduit  positief.  Je  ontvangt  vanzelfsprekend  heel  wat
mondelinge en schriftelijke felicitaties. Er komt ook heel wat media aandacht op je af. Ik
herinner mij levendig hoe ik de eerste 'werkdag' mijn bureau binnenstapte samen met een
journaliste van Radio 2 Oost-Vlaanderen.  
Je  wordt  ook  vlug  geconfronteerd  met  de  dagdagelijkse  realiteit  en  beseft  direct  de
verantwoordelijkheid die het burgemeesterschap met zich meebrengt. Je levensritme komt er
compleet  anders  uit  te  zien.  De  wekelijkse  agenda  krijgt  een  vaste  indeling  met  op
dinsdagvoormiddag het schepencollege. De burger verwacht dat je altijd aanspreekbaar en
bereikbaar bent. Via GSM en e-mailverkeer is de afstand burgemeester-bevolking effectief
ook zeer kort geworden. Het leven van een burgemeester is soms zwaar en hectisch maar
de job geeft je ook een grote voldoening. De verwachtingen van de bevolking zijn zeer hoog.
Men heeft voor mij gekozen en verwacht dat ik Melle terug op het juiste spoor zet!

CD&V trok  naar  de  verkiezingen  in  kartel  met  N-VA.   Di t  leverde  een  schitterend  resultaat  op.  Wordt  deze
samenwerking concreet vertaald in het bestuur en he t beleid?

Zeker en vast. We weten van elkaar zeer goed wat we willen en wensen geen loze beloften te doen die we niet kunnen
voldoen. Van in den beginne klikte het volkomen. Het kartel is een win/win situatie voor beide partijen en niet in het minst
voor  Melle  zelf!  We zijn  ondertussen  een  echte  vriendenkring  geworden.  Ook  wat  de  coalitie  betreft,  verloopt  de
samenwerking trouwens voortreffelijk.
De vergaderingen van de gemeenteraad verlopen opnieuw op een vlotte en serene manier. Hierbij kozen we bewust
voor een voorzitter. Deze rol wordt vervuld door Freddy Van de Putte van onze kartelpartner, wiens jarenlange politieke
ervaring  er  garant  voor  staat  dat  hij  dit  op  een  schitterende  manier  waarmaakt.  Bij  de  verdeling  van  de
bestuursmandaten hebben we ook zoveel  mogelijk  rekening gehouden met  de  professionele  competenties  van de
schepenen hetgeen de werking van het bestuur ten goede komt. Iedere schepen neemt zijn taak in het schepencollege
voluit ter harte. De sfeer in het schepencollege is opperbest en ronduit constructief te noemen. Elke schepen krijgt de
kans zich ten volle te profileren en als team hangen we zeer goed aan elkaar. Ik tracht er de juiste coach van te zijn. Met
onze OCMW-voorzitter en mandatarissen wordt regelmatig overleg gehouden.

Welke zijn de belangrijkste doelstelingen die u als  burgemeester wenst te bereiken binnen deze legisla tuur.

In eerste instantie is het de bedoeling Melle opnieuw op een verantwoorde en respectvolle wijze te besturen met het
algemeen belang als leidraad. Samen met de administratie willen wij voluit ten dienste staan van de bevolking. Aan
informatie en communicatie besteden we veel aandacht.  
We zijn onmiddellijk gestart met de uitgave van een maandelijks informatieblad waarbij we de inwoners zo goed mogelijk
op de hoogte wensen te houden van de dagdagelijkse activiteiten en tal van nuttige informatie verstrekken. Met de vanaf
dit jaar uitgegeven gemeentegids 'Nieuwe stijl' verschaffen we de Mellenaar zoveel als mogelijk alle nuttige bestuurlijke
gegevens over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Tevens treft men er een agenda in aan waarbij vooraf reeds tal
van  gemeentelijke  activiteiten,  feestdagen,  sluitingsdagen,  data  van  afvalophalingen,  ...worden  vermeld.  Met  de
bevolking werden verschillende overlegvergaderingen naar aanleiding van de uit te voeren werken georganiseerd.  Over
de werken omtrent de herinrichting van de Brusselsesteenweg werden speciale nieuwsbrieven uitgegeven. 

Melle heeft nood aan een gemeentelijk polyvalent ontmoetingscentrum waar verenigingen vergaderingen, voorstellingen,
lezingen en andere activiteiten kunnen organiseren. 
Een groene en eigentijdse facelift van het gemeenteplein en de stationsomgeving is nodig. De stationsbuurt willen we
verfraaien met groen, voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Een renovatie van het stationsgebouw dringt zich



op. Het zou multifunctioneel kunnen gebruikt worden als gemeentelijke uitleendienst, archiefruimte, .. Het recreatie- en
sportdomein Kouterslag willen we verder uitbouwen tot een volwaardig sport- en recreatiepark.

Inmiddels werd vanzelfsprekend reeds één en ander verwezenlijkt. In afwachting van de verwezenlijking van een nieuw
gemeenschapscentrum werd de zaal 'Flormanic' gehuurd waar de Melse verenigingen gratis terecht kunnen. Eind vorig
jaar werd ook een nieuw sportcomplex in de Kouterslag officieel geopend en werd een fietspad benedendijks aan de
Ringvaart opengesteld. Hierdoor kan men via een fietspadennet rond het centrum van Melle rijden.  Maar voor alles
staat nu de start van de aanpak van de wateroverlastproblemen op de agenda en moet het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan opgemaakt worden. Melle zal er in 2012 ongetwijfeld anders en beter uitzien. Om alles te realiseren wat
we in petto hebben, zullen we hoe dan ook meer dan 6 jaar nodig hebben!

Als burgervader van een gemeente, stilaan op weg na ar de 11.000 inwoners, bent u vaak uithuizig. Heeft  u nog
voldoende tijd voor uw gezin en hobby's?

Het antwoord is simpel, veel te weinig. De dagen zijn te kort voor alle activiteiten. Het eerste jaar van de legislatuur heb
ik de lat zeer hoog gelegd. Er was, en is trouwens, nog zoveel te doen voor Melle. Met mijn enthousiaste team werd dag
in dag uit, zaterdag en zondag verder gewerkt tot ik de man met de hamer tegen het lijf liep. Ik werd het slachtoffer van
een acuut hartinfarct en kreeg in het Universitair Ziekenhuis en thuis de tijd om rustig na te denken. Ik zal het dus iets
rustiger moeten doen en heb alvast goede voornemens gemaakt om meer tijd vrij te maken voor mijn gezin. De mini-
voetbal op donderdagavond heb ik tijdelijk achterwege moeten laten. Ik ben van plan om opnieuw af en toe eens een
wandeldag in mijn geliefkoosde Poupehan te gaan doen. En in Melle zal men mij ook meer met de fiets op de weg zien.
De jaarlijkse vakantie staat vanaf nu opnieuw op het programma. 
Hoe  dan  ook  tracht  ik  zo  veel  mogelijk  op  allerhande  activiteiten  van  verenigingen  aanwezig  te  zijn.  De  mensen
verwachten dit en voor hen is dit ook een blijk van waardering. Burgemeester zijn impliceert een grote afwezigheid thuis.
Het gemeentehuis is als 't ware mijn tweede thuis geworden. Gelukkig heb ik een vrouw en kinderen die dit begrijpen en
me ten volle steunen.

Tot slot, welke politicus is uw grootste voorbeeld?

Voor  mij  is  dit  Yves  Leterme:  een  harde  en  resultaatsgerichte  werker  met  duidelijke  stellingnames  en
verantwoordelijkheidszin. Ik ben blij dat hij er in geslaagd is Eerste Minister te worden.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

“Wordt  het  doorgaand  verkeer  in  de  kanaaldorpen  afg eremd?”  -  Tussenkomst  door  Jef  Van  Pee,  CD &V-
provincieraadslid.

In  februari  2007  hield  Jef  Van  Pee  een  tussenkomst  in  de  provincieraad  omtrent  het
doorgaand verkeer in de verschillende kanaaldorpen. 
De Gouverneur had mij  toen zijn  grote bezorgdheid over  mijn pleidooi  gemeld.  Hij  was
bereid om de verschillende actoren die met mobiliteit te maken hebben, rond de tafel te
zetten om de onveilige verkeersproblematiek in alle kanaaldorpen gelijktijdig aan te pakken.

De  bouw  van  het  Hollands  complex  aan  het  Skaldenpark  op  de  R4-Oost  doet  het
sluipverkeer  in  de  aangrenzende  kanaaldorpen  Sint-Kruis-Winkel/
Mendonk/Desteldonk/Oostakker nog meer stijgen.

In februari 2008 stelde Jef Van Pee deze vraag opnieuw.

De provincie  heeft  een plan opgemaakt  met  specifieke maatregelen voor  elk kanaaldorp.  Dit  plan wordt  naar  elke
gemeentelijke overheid in de kanaalzone, naar de verschillende politiediensten en parketten teruggekoppeld om de
lokale werkbaarheid na te gaan.

In het najaar 2008 zal er voor 6 maanden in alle kanaaldorpen een proefopstelling plaatsvinden aangepast aan de lokale
verkeerssituatie. Men denkt hierbij aan: 

– Een alternatieve bewegwijzering om het vrachtverkeer uit de dorpskernen te houden.
– de GPS - operatoren zullen gecontacteerd worden om de vrachtwagenroutes te verduidelijken en waar nodig te

verbeteren.
– Een handhaven van de politiecontroles in de diverse woonkernen.
– Andere maatregelen is men nog aan het verfijnen.
– Een vrachtwagensluis zal voor 6 maanden worden opgesteld in Ertvelde – Rieme. Bij succes, zullen de andere

kanaaldorpen ook zo'n sluis krijgen om het doorgaand en lokaal vrachtverkeer op een digitale wijze van elkaar
te scheiden.



Na die proefperiode volgt er een evaluatievergadering om waar nodig bij te schaven. 

Jef  Van  Pee zal  dit  dossier  vanuit  de provincie  blijven  opvolgen,  want  alle  kanaaldorpsbewoners  worden  hiermee
geconfronteerd.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● CD&V -Nationaal: donderdag 17 april Klimaatdag 'Het klimaat: een wissel op de toekomst voor België en onze
hoofdstad' in het Brussels Hoofdstedelijk parlement.

● Vlaamse fractie: dinsdag 6 mei 'Ronde tafel Ruimtelijke Ordening' onder leiding van Joke Schauvliege in het
Jeugd- en Gemeenschapscentrum te Destelbergen (Kerkham – parkeergelegenheid aan het Gemeentehuis op
de Dendermondsesteenweg). 

● Vereniging van CD &V-mandatarissen:  dinsdag 13 mei bezoek aan Eeklo met als thema 'groene stroom en
beleid rond sluikstorten'.  

● CD&V-gezinsdag: zondag 8 juni 2008 in Plopsaland (De Panne).  Kaarten kosten 10 €.  Inschrijven kan via de
website – www.cdenv.be/gezinsdag .  Voor meer info kan u terecht op het regionale of nationale secretariaat.

Provinciaal

● CD&V Oost-Vlaanderen: dinsdag 8 april om 20 uur vorming CD&V-Direct voor lokale redacteurs in het CD&V-
secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent.
Info & inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81

● CD&V-Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 28 april om 14 uur bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat,
Koning Albertlaan 214 te Gent. 

Regionaal

● Overleg  eerste  mandatarissen:  woensdag  9  april om  8  uur  overleg  eerste  mandatarissen  in  zaal  De
Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1 a te Deinze. te Deinze.
Info: regiosecretariaat: 09 221 45 81

Afdelingen

● Gavere: woensdag 2 april om 19.30 bestuursvergadering.

● Zulte: vrijdag 4 april bezoek met de bestuursleden aan het Vlaams Parlement te Brussel.
Info & inschrijven: Andy Rommel 0475 30 57 32, andy.rommel@telenet.be

● Sint-Laureins:  zaterdag 5 april om 19 uur voorjaarsfeest in de parochiezaal in Sint-Laureins. Gastspreker is
Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger.
Info & inschrijven: Gidy Bonte 0486 92 03 83, gidy.bonte@skynet.be

● Merelbeke: maandag 7 april bestuursvergadering met als gastspreker Stefaan Vercamer, federaal
volksvertegenwoordiger.

● Zelzate: dinsdag 8 april bestuursvergadering met als gastspreker Tony Van Parys, senator.

● Merelbeke: zaterdag 12 april van 9 uur tot 23 uur dagtrip naar Nieuwpoort. Om 9 uur vertrek met de bus aan de
kerk met o.m. bezoek aan het stadhuis van Nieuwpoort en aan het Rust- en Herstellingsoord van de CM 'Ter
Duinen'. We sluiten af met een uitgebreid diner. Kostsprijs: € 50 pp. Overschrijven op rekeningnummer 290-
0406822-25 van Dirk Boterberg met vermelding van naam – Nieuwpoort. Inschrijven verplicht voor 31 maart.
Info & inschrijven: Dirk Boterberg 0475 92 03 15,  dirk.boterberg@telenet.be

● Gent sectie Blandijn: zondag 13 april samenkomst met de CD&V-leden van de sectie Blandijn. Van 10 uur tot
12 uur  geleide  wandeling in  het  Citadelpark  en om 12 uur  aperitief  en  voorstelling van de  actieve  CD&V-
geledingen in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent. 
Info & inschrijven: Jan Wylleman 0473 50 48 26, cjw@telenet.be



● Assenede:  woensdag 16 april bestuursvergadering.

● Eeklo :  woensdag  16  april  bestuursvergadering  met  als  gastspreker  Joke  Schauvliege,  Vlaams
volksvertegenwoordiger.

● Assenede:  vrijdag  18  april van  18  uur  tot  23.30 bezoek  aan  de  drukkerij  van  Het  Volk/Het  Nieuwsblad,
Gossetlaan 28 in Groot-Bijgaarden. Afspraak om 18 uur aan de kerk te Assenede. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen wordt  een  carpooling  georganiseerd.  Er  wordt  om 19 uur  een maaltijd  voorzien.  Inschrijven
verplicht voor maandag 17 maart.
Info & inschrijven: Trees Van Eykeren 0496 28 40 56,trees.vaneykeren@vlaanderen.be

● Nevele:  zondag 20 april  vanaf  11.30 'Kakelfeest'  in de Sporthal  Landegem. Randanimatie,  kinderanimatie,
verschillende kipgerechten.
Info & inschrijven: Marnix Standaerd 0478 42 03 00, marnix.standaerd@skynet.be

● Waarschoot:  dinsdag  22  april  om  19.30  bestuursvergadering  in  het  chinees  restaurant  De  Panda  in
Waarschoot.

● CDS Gent:  woensdag 23 april om 20 uur viering 40 jaar CDS Gent met een feestelijke receptie in Brasserie Het
Volk, Poel 7 te Gent.
Info & inschrijven: erik_langerock@hotmail.com

● Destelbergen:  woensdag  30  april Meiavondfeest  Sander  Vercamer,  Gedeputeerde  &  Stefaan  Vercamer,
Volksvertegenwoordiger  in  Domein  Puyenbroeck  te  Wachtebeke.  Om  19.30  feestmaaltijd  in  'De  Vier
Seizoenen', in het restaurant 'De Bliek en de Snoeck'. Kostprijs maaltijd incl. bal € 15 (enkel in vvk) tot 25 april
a;s.). Vanaf 21 uur bal. Kostprijs bal € 5 in vvk en € 6 aan de kassa. Inschrijvingen bij de bestuursleden of door
storting voor  30 april  a.  s.  op VDK 890-314471-30 met  vermelding Meiavondfeest   -  aantal  maaltijden en
ingangskaarten bal.
Info: secretariaat  van Sander Vercamer 09 267 81 28

● Melle : zondag 4 mei vanaf 9 uur ontbijt in de feestzaal van Caritas, Caritasstraat in Melle.
Info & inschrijven: Ria Coppens-De Paepe 0486 58 27 83, ria.depaepe@skynet.be 

● Gent:  zondag  11  mei  Gent  van  12  uur  tot  13.30  moederdagmaaltijd  in  het  Parochiaal  Centrum,  Oude
Abdijstraat 3 in Drongen. Spare ribs à volonté met groentenbuffet.  Kostprijs: volw. € 15 en kind. - 12 jaar € 7,5.
Inschrijven via betaling op rekeningnummer 890-0140710-91 met vermelding van naam en aantal personen.
Info: www.gent.cdenv.be

● Assenede:  donderdag 15 mei  bestuursvergadering met toelichting omtrent 'Sociale huisvesting' door Steven
Van Damme.

● Oosterzele: zaterdag 17, zondag 18 & maandag 19 mei jaarlijks driedaags CD&V-feest. Zaterdag vanaf 19 uur
vriendenmaal (vanaf 21 uur dans) en zondag vanaf 11.30 vriendenmaal. Maandag om 14 uur gratis koffietafel
voor senioren en minder-validen. Keuzemenu voor beide dagen: kalkoenfilet met champignionsaus, gemengde
groenten,  fruit  en  kroketten  of  zalmfilet  met  garnaalsaus,  gemengde  groenten  en  kroketten.  Kostprijs
vriendenmaal: volw. € 13  en kind. € 7. Muzikale omkadering met Lucien Beeckman, André de Coene, Aimé
Lagaert en zijn 'Old Friends'. 
Info & inschrijven: bij de burgemeester en de mandatarissen

● Gent sectie Oostakker-Mendonk-Desteldonk-Sint-Kruis- Winkel:  zondag 18 mei vanaf 12 uur  eetfestijn in
het O.C. Oostakker. Menu: aperitief, beenhesp op de barbecue, dessertenbuffet.
Kostprijs: volw. €12,5 en kind. jonger dan 12 jaar gratis.
Info & inschrijven: martine.demeyer@tele2.be

● Destelbergen:  maandag  19  mei  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla,  Dendermondsesteenweg  in
Destelbergen.

● Waarschoot:  dinsdag  20  mei om  19.30  bestuursvergadering  in  het  chinees  restaurant  De  Panda  in
Waarschoot.

● Zelzate: zaterdag 31 mei eetfestijn.

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.

Onze contactgegevens: Koning Albertlaan 214, 9000 Gent – 09/221.45.81 – secretariaatgent@cdenv.be

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


