
Nieuwsbrief 18 – maart 2009

Beste CD&V-lid,

Maart is zowel voor het weer als voor de partij een maand waarop voorbereiding centraal staat.  Het weer bereidt zich 
voor op de lente. De eerste zonnestralen komen tussen de buien tevoorschijn. En ook de partij is in volle voorbereiding. 
Nog iets meer dan 2 maanden scheiden ons van 7 juni.  Dit  betekent dat de eerste campagne-initiatieven zichtbaar 
worden.

Onze partij  lanceerde in maart  zowel  de website  'Vlaanderen in  beeld'  en 'Vlaanderen wacht  niet'.  Via  de website 
(www.cdenv.be) vindt u meer info. Het project 'Vlaanderen in beeld' is extra interessant aangezien er voor elke gemeente 
opgelijst  wordt  wat  de  Vlaamse regering  (al  dan  niet  in  samenwerking  met  de  lokale  overheid)  realiseerde  in  uw 
gemeente. Neem dus zeker een kijkje op de website!  

Ondertussen zijn onze kandidaten ook druk in de weer met de voorbereiding van hun individuele campagne. Daarbij 
kunnen ze uiteraard alle steun van onze leden gebruiken.  Wenst u een handje toe te steken?  Geef dan zeker een 
seintje. U leest er verder meer over.

Veel leesplezier!   

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

VLAAMSE & EUROPESE VERKIEZINGEN 7 JUNI 2009

Aftrap Oost-Vlaamse campagne

Op vrijdag 13 maart werd de aftrap gegeven voor de Oost-Vlaamse campagne. Onder het toeziend oog van algemeen 
voorzitter Marianne Thyssen werden de Oost-Vlaamse kandidaten aan de meer dan 100 aanwezigen voorgesteld.  Elke 
kandidaat signeerde een CD&V-bal.  Op het eind van de avond werd dan ook letterlijk de 'aftrap' van de campagne 
gegeven.  

Goedkeuring modellijst Vlaamse & Europese lijst 

Op 5 maart vond de poll van de modellijst voor de Vlaamse en Europese verkiezingen plaats. De lijsten werden  allebei 
goedgekeurd.  De Oost-Vlaamse lijst  met 87,78%, de Europese lijst  met 95%. Bedankt aan de leden die hun stem 
kwamen uitbrengen! 

De lijst voor de Vlaamse verkiezingen is echter nog niet helemaal klaar. Er dienen nog enkele plaatsen ingevuld te 
worden.  Zo zal uittredend parlementslid Monica Van Kerrebroeck onze lijst versterken maar is er momenteel nog geen 
duidelijkheid over de exacte plaats. 
We geven u graag de reeds gekende namen door:



EFFECTIEF OPVOLGERS

1. Joke Schauvliege - Evergem 1. Valerie Taeldeman - Maldegem
2. Jos De Meyer - Sint-Niklaas 2. Filip Thienpont - Merelbeke
3. Cindy Franssen - Oudenaarde 3. Steven Baeyens - Berlare
4. Veli Yuksel - Gent (Sint-Amandsberg) 4. Jan De Nul - Denderleeuw
5. Robrecht Bothuyne -  Kruishoutem 5. Ali Ozen - Hamme
6. Hans Knop - Zele 6. Kristien D'Haeyer-De Groote - Brakel
7. Phaedra Van Keymolen - Haaltert 7. Bea Roos - Sint-Martens-Latem
8. Henk Heyerick - Zulte 8. Ingeborg Temmerman - Stekene
9. Iwein De Koninck - Aalst 9. Ronny Herremans - Herzele
10. Lieselot Bleyenberg - Melle 10. Lien Vercruysse - Destelbergen 
11. Lieve De Gelder - Wetteren 13. Martine De Meyer - Gent (Oostakker)
12. Caroline Fredrick - Lovendegem 14. Jenne De Potter - Zottegem
13. Arthur Cambier - Geraardsbergen
14. Dirk De Ketelaere - Kruibeke
15. Claudine Van de Veire - Nevele
16. Pierre Claeys - Buggenhout
17. Brigitte Van Overmeire-Vanhoutte - Ronse
18. Thomas Van Ongeval - Nazareth
19. Bart Van Thuyne - Deinze
20. Alex De Smet - Laarne
21. Lieve Stockman - Aalst

        23.  Luc Van Herreweghe - Wichelen
       25.  Kathleen Hutsebaut - Zingem
       26.  Annick Willems - Sint-Laureins
       27.  Marc Van de Vijver - Beveren

Ook op de Europese lijst zal onze regio vertegenwoordigd zijn.  De drie vertegenwoordigers zijn: 
● Luc Millecamps - Zulte
● Anne Martens - Gent
● Willem Rombaut - De Pinte

Helpende handen 

De campagneploegen van de diverse kandidaten zijn druk bezig met de voorbereiding van hun campagne. Daarbij gaan 
ze op zoek naar militanten die een handje willen toesteken bij hun campagne. Ook vanuit het secretariaat kijken we uit 
naar vrijwilligers die zich willen inzetten.

Hebt u interesse om mee te werken?  Stuur dan een mailtje naar het secretariaat (secretariaatgent@cdenv.be) met 
vermelding van onderstaande info.

 Ik schrijf me in als vrijwilliger voor de algemene campagne (hulp voor secretariaat - mailings, enz.)
 Ik meld me aan als vrijwilliger voor een specifieke kandidaat:

● Naam kandidaat:
● Taken:

○ Bord plaatsen:
○ Raamaffiches hangen:
○ Helpen bij mailings: 
○ varia: 

We hopen op uw steun te kunnen rekenen!

Uitnodiging provinciaal congres 31 maart 2009

In een verkiezingscampagne is het hebben van een sterke kandidatenlijst een must. Maar daar houdt het niet op. Er 
moet ook een sterk inhoudelijk programma zijn waarmee de kandidaten de boer op kunnen gaan. 

De  ontwerpteksten  voor  het  Vlaams  en  Europees  verkiezingsprogramma leggen  we  aan  onze  leden  voor  op  het 
provinciaal congres dat plaatsvindt op  dinsdag 31 maart  in de gebouwen van het  KAHO Sint-Lieven (Gebroeders 
Desmetstraat 1) te Gent.  

Het programma van het congres ziet er als volgt uit :
18u30  Onthaal
19u   Verwelkoming door Peter Degadt, Provinciaal voorzitter
19u05 Inleiding bij het ontwerp van het Vlaams verkiezingsprogramma door Joke Schauvliege
19u30  Werkgroepen:



1. Een sterk economisch en sociaal beleid
2. De Vlaamse economische dynamiek ondersteunen en versterken
3. De levenskwaliteit verhogen
4. Vlaanderen duurzaam vrijwaren en voortzetten voor de volgende generaties
5. Een open en goed bestuurd Vlaanderen
6. Een Europees programma

20u30 Plenum: verslag uit de werkgroepen
21u Slotwoord
21u15 Receptie
20u30   Plenum

We hopen dat u met ons het gesprek wil aangaan. 

Nieuwe website CD&V Oost-Vlaanderen - www.oost-vlaanderen.cdenv.be

CD&V Oost-Vlaanderen is voortaan ook actief  op het  internet.  Op www.oost-vlaanderen.cdenv.be vindt  u de laatste 
nieuwtjes uit onze partij. We willen in aanloop van 7 juni ook de campagne in 'beeld' brengen, dus bezorg ons gerust 
jullie beeldmateriaal! 

NIEUWS UIT DE GELEDINGEN 

Senioren De Pinte

    Op 6 maart 2009 schaarden zich een 80-tal senioren, in het Koetshuis van het Kasteel Viteux,  
    rond senator Tony Van Parys.  Tony bracht er een boeiend  en  interessant  betoog over “de 
    actuele politieke situatie”.  Hij schitterde in zijn rol.  Bij de daaropvolgende verwenkoffie 
    kwamen bij de deelnemers allerlei vragen  naar boven  die dan ook met veel aandacht door de  
    senator werden beantwoord. 

Het werd een  geslaagde namiddag met niet alleen een verrijking aan kennis maar ook een genieten van een warme 
ontmoetingssfeer. Het bestuur mag terecht fier zijn!

JongCD&V Aalter: continuïteit troef!

Tegen dat de kalender de maand april bereikt, zijn de meeste goede voornemens al gebroken. 
De Aalterse afdeling van JongCD&V wil daar liever niet aan meedoen!  Het voltallige bestuur wil 
van 2009 het jaar van de bevestiging maken want … de afdeling teert al jaren op een gedreven 
en degelijke werking en wil dit in 2009 bevestigen.  De geslaagde kruising van voetbal, jenever 
en Sinterklaas (gelukkig niet allemaal tegelijk!) zijn vaste waarden binnen de gemeente. Met 
een VV (een verse voorzitter, Kevin Claeys) aan het roer wil de afdeling uitbreken en zich ook 
mengen in dit turbulente verkiezingsjaar.  

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

Meiavondfeest gedeputeerde Sander Vercamer en Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer

Op donderdag 30 april heten Sander en Stefaan Vercamer u welkom op hun jaarlijks Meiavondfeest. Ook dit jaar vindt 
deze gezellige avond plaats in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Om 19u30 kan u aanschuiven voor 
het eetfestijn in restaurant De Bliek & de Snoek. Vanaf 21u is er het bal. 
Op het menu staat: een aperitief, gandaham met gemarineerde meloen, ragout van noordzeevis, chocomousse en een 
drankje.

De  toegangsprijs  bedraagt  15  euro  (inclusief  toegang  tot  het  aansluitend  bal).   Kaarten  zijn  enkel  beschikbaar  in 
voorverkoop in 25 april 09.  Overschrijven kan op rekeningnummer VDK 890-3140471-30.
Kaarten voor het bal kosten 5 euro in voorverkoop, 6 euro aan de kassa. 



NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Wonen in Oost-Vlaanderen - Joke Schauvliege

In de Oost-Vlaamse gemeenten Wachtebeke, Destelbergen, Gent, Merelbeke, Melle, 
Zingem,  Lovendegem  en  Waasmunster  zullen  eigen  inwoners  voortaan  voorrang 
krijgen bij het aansnijden van nieuwe verkavelingen. ‘Wonen in eigen streek’ vormt 
een onderdeel van de decreten Grond- en Pandenbeleid en Ruimtelijke Ordening die 
het  Vlaams Parlement  vorige  week  woensdag  goedkeurde.  De  decreten  treden in 
werking vanaf 1 september 2009.

“Eindelijk  krijgen gezinnen een extra duwtje in de rug om een bouwgrond te vinden in eigen streek”,  zegt  Vlaams 
volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege.  Zij  heeft  als CD&V-promotor  Ruimtelijke Ordening sterk geijverd voor de 
juridische verankering van ‘Wonen in eigen streek’.

Op sommige plaatsen in Vlaanderen leiden hoge grondprijzen tot sociale verdringing: financieel sterkere groepen uit 
andere gemeenten prijzen minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen uit de markt. Sociaal zwakkeren, alleenstaanden 
én jonge gezinnen zijn daar meestal het slachtoffer van. “Ook Gent en Antwerpen, en hun randgemeenten, hebben met 
deze kenmerken af te rekenen”, zegt Joke Schauvliege, zelf schepen van Ruimtelijke Ordening in Evergem nabij Gent.

Elke drie jaar worden bij  besluit van de Vlaamse regering, op basis van statistische gegevens en criteria die in het 
decreet staan, de gemeenten aangeduid met de duurste bouwgronden en de hoogste migratie-intensiteit. 

In die gemeenten wordt het mogelijk dat gronden of woningen, 20 jaar lang, enkel overgedragen kunnen worden aan 
personen die een voldoende band hebben met de gemeente. Daarover oordelen provinciale commissies op basis van de 
volgende criteria:

● 6 jaar onafgebroken in de gemeente of aangrenzende gemeente wonen;
● Minstens een halftijdse job in de gemeente hebben;
● Een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben.

Pas als men aan één van deze drie voorwaarden voldoet, behoort men tot de categorie van ‘mensen uit eigen streek’ en 
heeft men recht om via de voorrangsregel een grond of een woning te kopen. Overdrachten die in strijd zijn met deze 
regels, zijn nietig. 

Welke gronden in deze gemeenten komen in aanmerking voor de voorrangsregel voor mensen uit de eigen streek? 
 Bij  het  aansnijden  van  nieuwe  woonuitbreidingsgebieden.  Met  andere  woorden  bij  het  verkrijgen  van  een 

verkavelingsvergunning of bouwvergunning op de gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied; 
 In de gemeenten van het grondgebied waarop het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse van toepassing is en de 

overheid  via  een  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  (RUP)  meer  woonlagen  voor  gebouwen  toestaat  dan  het 
gewestplan voorziet; 

 Gronden  in  woongebieden  kunnen  op  basis  van  een  gemeentelijk  reglement,  via  een  RUP  of 
verkavelingsvergunning, ook voorbehouden worden voor ‘wonen in eigen streek’ en dit voor max. 10% van de 
totale woonoppervlakte in de gemeente. 

In  de  eerste  twee  gevallen  is  de  bijzondere  voorwaarde  verplicht,  in  het  derde  geval  is  het  facultatief  en  kán  de 
gemeente dit doen. 

De juridische verankering van het recht op ‘wonen in eigen streek’ is de enige manier om de sociale verdringing tegen te 
gaan en om jonge mensen weer de kans te geven om in hun geboortestreek te blijven wonen. De heropbouw van het 
gemeenschapsleven, de samenhang in de familiestructuur en de informele zorg in deze gebieden kunnen er wel bij 
varen. Joke Schauvliege is dan ook zeer tevreden met het bereikte resultaat.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
   

● Verkiezingscongres: zaterdag 25 april van 9u30 tot 13u30 in de Eskimofabriek te Gent. 



● Bobbejaanse Gezinsdag: zondag 10 mei. Voordeel CD&V-leden: 15 euro i.p.v. 31 euro. 
Info & inschrijven: 02 238 38 40, beweging@cdenv.be

Provinciaal

● Provinciaal congres: dinsdag 31 maart vanaf 18u30 in het KaHo Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1 in 
Gent.  Bespreking  ontwerp  en  amendementen  verkiezingsprogramma  voor  de  Vlaamse  en  de  Europese 
verkiezingen. Vooraf inschrijven noodzakelijk.
Info & inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Provinciale slotmeeting: om 19u30 dinsdag 26 mei.
● CD&V-Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 15 juni om 14u bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, 

Koning Albertlaan 214 in Gent.

Regionaal

● Regio Meetjesland: maandag 4 mei regiobestuur in Zelzate
● Senioren regio's Gent & Meetjesland: dinsdag 12 mei om 14u verkiezingsmeeting. 

Afdelingen

● Gent-CD&V Vooruit: 
● maandag 23 maart om 20u bezoek aan de gemeenteraad in Gent. Afspraak in de publiekszaal.

Info & inschrijven: Bert 0477 61 08 31, cdenvvooruit@gmail.com
● donderdag  26  maart  om  20u  denkavond  omtrent  'Armoede'  in  het  CD&V-secretariaat,  Koning 

Albertlaan 214 in Gent. Er komen zowel mensen die dicht bij de praktijk staan als mensen betrokken 
bij het Gents en Vlaams beleidsniveau aan het woord. 

● Gavere: maandag 30 maart infosessie rond Ruimtelijke ordening in zaal Bronnendal, Nijverheidssstraat 92 in 
Dikkelvenne (aan de kerk van Dikkelvenne). Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams volksvertegenwoordiger 
en schepen Ruimteljke Ordening.

● De Pinte: maandag 13 april jaarlijkse gezinswandeling. Info & inschrijven: www.cdenvdepinte.be

● Melle:
● zaterdag 4 april vanaf 19u30 de 25e Spellenavond in het GOC, Geraardbergsesteenweg in Gontrode.
● donderdag  16  april  om  19u30  uiteenzetting  over  'De  Europese  beslissingen  waarvan  we  niet 

onmiddellijk wakker liggen, maar die wel een invloed kunnen hebben op ons leven' in het G.O.C. in 
Gontrode. Gastspreker is Ivo Belet, kandidaat op de 3e plaats voor de Europese verkiezingen.

● Zelzate: zaterdag  18  april  vanaf  19u  CD&V-feestmaal  in  het  Ontmoetingscentrum  Klein  Rusland  met  als 
gastspreker  Joke  Schauvliege,  vlaams volksvertegenwoordiger  en  lijsttrekker  Oost-Vlaanderen.  Kaarten  20 
euro p.p. (kinderen tot 10 jaar is 12 euro). Inschrijven kan door overschrijving op rekening 890-9740512-94 van 
CD&v-Zelzate. Info: Luc De Vos 0477 40 24 27, devos.kwist@skynet.be

● Kaprijke: dinsdag 21 april om 20u info-avond rond Ruimtelijke Ordening in zaal 't Zilleken in Lembeke met als 
gastspreker Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege.

● Waarschoot: dinsdag 21 april om 19u30 bestuursvergadering in de vergaderzaal van het Chinees restaurant 
De Panda.

● Nazareth:  woensdag 22 april om 20u infosessie 'Nieuw decreet op de Ruimtelijke Ordening' in het Cultureel 
Centrum,  Stationsstraat  3  b  in  Eke.  Gastspreker  is  Joke  Schauvliege,  Vlaams Volksvertegenwoordiger  en 
schepen Ruimtelijke Ordening in Evergem.

● Nevele: zondag 3 mei 'Kakelfeest' in de Sporthal Landegem. 

● Gent sectie Oostakker:  zondag 3 mei om 11u CD&V-eetfestijn in het Cultureel Centrum, Pijphoekstraat in 
Oostakker.
Info & inschrijven: Dirk Uyttendaele 09 355 92 47, dirk.uyttendaele@telenet.be

● Aalter: vrijdag 8 mei om 20u kaas- en wijnavond in de Gemeentelijke feestzaal in Lotenhulle. Voorstelling van 
de aanwezige kandidaten door Pieter De Crem, Minister van Defensie. Kaarten kosten 12 euro. 
Info & inschrijven: 0477 72 11 08

● Oosterzele: zaterdag 9 en zondag 10 mei vriendenmaal; maandag 11 mei gratis koffietafel voor senioren in de 
Parochiale kring te Oosterzele.

● JongCD&V Gent i.s.m. andere Gents politieke jongerenpartijen: donderdag 14 mei vanaf 20u 'Europees 



kopstukkendebat' in Blandijnberg in Gent. Politici van Europese kieslijsten in Vlaanderen debatteren over de 
Europese  Unie  in  het  kader  van  de  komende  Europese  verkiezingen.   Moderator  is  VRT-journalist  en 
Europakenner Rob Heirbaut.

● Sint-Laureins: vrijdag 15 mei vanaf 20u Lentefeest in de parochiezaal, Dorpsstraat in Sint-Laureins. Met 
optreden van Bert Gabriëls.
Info & inschrijven: Gidy Bonte 0486 92 03 83, gidy.bonte@skynet.be

● Maldegem: zondag 17 mei van 10u tot 12u gezellig aperitiefmoment in Prinseveld. Alle aanwezige kandidaten 
krijgen de kans zich voor te stellen. Meer info volgt!

● Merelbeke: zaterdag 23 en zondag 24 mei jaarlijks CD&V-tweedaagse in de Gemeentehallen Merelbeke. Op 
zaterdag 23 mei een 55+namiddag met gratis koffietafel en optreden van Nicole en Hugo. Op zondag 24 mei 
barbecue. Kaarten barbecue: volw. 14 euro (dessert inbegrepen) en kind. 7 euro.
Info & inschrijven: Rita Thienpont 0478 58 35 15, Carlo De Cooman 09 230 81 54

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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