
Nieuwsbrief 10- Mei 2008

Beste CD&V-lid,

De meimaand is achter de rug, nu is het aftellen naar de zomervakantie.  De studenten zwoegen boven de boeken,
reisplannen  worden  gemaakt,  de  afdelingen  organiseren  hun  laatste  afdelingsbestuur  van  het  jaar,  ...  Kortom,  het
werkjaar loopt op z'n einde.

Toch belooft  het niet alleen een drukke maar ook spannende maand te worden. Vanuit  de regio's en vanuit  CD&V-
Nationaal  worden nog  een  aantal  interessante  activiteiten  georganiseerd.  De  open dialogen ter  bespreking van de
congresteksten, een bijeenkomst voor gewezen mandatarissen, een daguitstap voor de senioren ... U vindt ongetwijfeld
een activiteit naar uw gading. 
Daarenboven kijkt iedereen ondertussen reikhalsend uit naar 15 juli.  Zal Yves Leterme een oplossing vinden voor het
communautaire  kluwen? Kan de regeringsploeg verder  het  regeerakkoord uitvoeren?  We volgen samen met  u  de
politieke situatie op de voet. 

Ondertussen werken we ook aan de planning voor het komend werkjaar.  We hopen u een even gevuld programma te
kunnen aanbieden.  Hebt u een suggestie, laat het ons dan gerust weten.  Misschien haalt het voorstel wel de planning.

We wensen u alvast veel leesplezier met deze tiende editie van de Kortweg.

Met vriendelijke groeten,

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

ALGEMEEN

Uitnodiging -  Open dialoog-avonden 'Klaar voor de Wereld'

Op 27 september 2008 organiseert CD&V het congres 'Klaar voor de Wereld'. Op het
congres  worden  voorstellen  inzake  flexicurity,  mondialisering,  onderwijs  &  migratie,
armoede & éénoudergezinnen, betaalbare energie: het kan, besproken. 

Het is belangrijk dat onze CD&V-leden betrokken worden bij de opmaak van de ontwerpteksten. We organiseren dan ook
regionale dialoogavonden waar we u de teksten voorstellen en waar we hopen een levendige en inhoudelijk  sterke
discussie op te starten.

U bent van harte welkom op één van de open dialoogmomenten:
● Regio Meetjesland: donderdag 19 juni om 20u in het Parochiaal Centrum Beukenhof te Eeklo (Stationsstraat -



ingang en parking via de Zuidmoerstraat).
● Regio Gent: vrijdag 20 juni om 20u in het Europahotel te Gent (Gordunakaai).

Deze dialoogavonden vinden plaats ter voorbereiding van het provinciaal en nationaal congres dat respectievelijk op
zaterdag 13 september en zaterdag 27 september zal doorgaan.  Noteer alvast deze data in uw agenda!

Uitnodiging voor gewezen mandatarissen

Netwerking is uitermate belangrijk  voor  de partij.   Ook voor  onze regio's.   We moeten niet alleen info en ervaring
uitwisselen  met  en  tussen  de  mandatarissen  die  op  heden  een  mandaat  uitoefenen.   Nee,  we  moeten  ook  onze
gewezen mandatarissen blijven betrekken bij de werking.
We zijn dan ook verheugd dat we onze gewezen mandatarissen voor een eerste bijeenkomst kunnen uitnodigen op
dinsdag 24 juni.  De betrokkenen krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. 

Het is de bedoeling dat we hen verenigen in een netwerk dat op geregelde tijdstippen samenkomt.  Om ervoor te zorgen
dat het niet bij papieren ideeën blijft, zullen we een aantal oud-mandatarissen aanzoeken om het netwerk te begeleiden
en de activiteiten voor te bereiden.  

CD&V-Run  20 km van Brussel

Een  80-tal  CD&V'ers  liepen  op  zondag  25  mei,  samen  met  Minister-President  Kris  
Peeters, de 20km van Brussel. Met deze actie zamelden ze maar liefst 10.000 euro 
in ten voordele van de 'Vereniging tegen Mucoviscidose'. 

Ook onze regio's waren vertegenwoordigd.  Een dikke proficiat voor onze lopers: Kristof De 
Mesmaeker (Gent), Rik Laureys (Zelzate), Etienne Schauvliege (Zulte), Frank Sierens 
(Maldegem), Luc Stas (Gent), Alain Van Beversluys (Nazareth) en Trees Van Hove (Deinze). 

Daguitstap Senioren regio Gent op donderdag 19 juni 2008

In  maart  ging  de  werking  van  de  senioren  regio  Gent  van  start  met  een overleg  tussen  de  afdelingen.   Er  werd
gebrainstormd over een eerste bijeenkomst die zou toegankelijk zijn voor alle seniorenleden uit de regio.  Uiteindelijk
werd ervoor gekozen een daguitstap te organiseren.  

We trekken er op uit naar Gent.  Voor de middag heeft het programma een politiek, na de middag een cultureel tintje.
Uiteraard aangevuld met een heerlijke maaltijd en dessert.  Deelname kost 35 €/persoon.  De leden van de senioren
regio Gent kregen intussen een persoonlijke uitnodiging.  

Voor  meer  info  omtrent  het  programma of  om  in  te  schrijven  kan  u  terecht  op  het  secretariaat  op  het  nummer
09/221.45.81 of via mail secretariaatgent@cdenv.be.

Ledenwerving

CD&V is een ledenbeweging.  Zonder leden geen beweging en geen beweging zonder leden.  Dat ledenwerving één van
de prioriteiten van de werking is, hoeven wij u dan ook niet te vertellen.
Nieuwe leden werven kan uiteraard elke dag, maar voor de hernieuwing van de lidmaatschappen werken we wel met
een deadline.  Op 30 juni sluiten we onze administratie af.  En de deadline nadert.
Leden die eind mei hun lidmaatschap nog niet hernieuwden, kregen de voorbije dagen dan ook een brief in de bus met
de vraag om hun lidgeld alsnog te betalen. Mogen wij u vriendelijk vragen uw lidmaatschap zo snel mogelijk in orde te
brengen, indien dit nog niet gebeurd is?  

Indien u vragen hebt omtrent uw lidmaatschap, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met het secretariaat
(09/221.45.81 – edebleeckere@cdenv.be).

AFDELINGEN IN ACTIE

 

Op zoek naar je eigen stek? JONGCD&V- Zulte helpt j e naar de ideale plek.

Op  9  mei  organiseerde  JONGCD&V-Zulte  een  info-avond  over  kopen,  bouwen  en  verbouwen.   Desondanks  het
schitterende terrasjesweer kwamen veel geïnteresseerden opdagen. Een architect, notaris, stedenbouwkundige en een
bank-&verzekeringsmakelaar verduidelijkten elk om beurt hun deelaspect in het bouw-/koopproces, waarna vraagstelling



mogelijk was. Iedereen kreeg een informatiebundel mee naar huis, met vermelding van alle behandelde toppics. 
Tijdens het nababbelen achteraf bood JONGCD&V-Zulte iedereen nog een hapje en een drankje aan. Het werd een
geslaagde avond.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

 
Ronde Ruimtelijke Ordening

De startavond van de provinciale ronde over het decreet Ruimtelijke Ordening (RO) in
Destelbergen-Heusden  op  dinsdag  6  mei  was  een  voltreffer.  Ruim  150  aanwezigen
kwamen  in  het  splinternieuwe  Jeugd-  en  Ontmoetingscentrum  luisteren  naar  de
uiteenzetting  van  Vlaams parlementslid  en  CD&V-promotor  Ruimtelijke  Ordening  Joke
Schauvliege en kabinetsmedewerker Tom De Saegher, over de geplande wijzigingen aan
het  decreet.  Ondanks  zijn  drukke  Brusselse  agenda  bracht  minister-president  Kris
Peeters een blitsbezoek waarbij hij tegenover de zaal het belang van het dossier in de
verf zette.

De  samenstelling  van  het  publiek  was  overigens  heel  divers.  Naast   burgemeesters,
schepenen  en  gemeenteraadsleden  zaten  ook  architecten,  notarissen  en  andere
geïnteresseerden in de zaal. Zij  kwamen na de toelichting met tal van vragen aanzetten over
onder  meer  het  as  built-attest,  compensaties  bij  bestemmingswijzigingen,
gebruikersschade, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, enz. 
Sommigen hadden ook suggesties mee om het decreet dat voor de zomer voor een tweede keer
de Vlaamse regering  gaat  passeren  en in  het  najaar  door  het  parlement  moet  worden
behandeld, alsnog bij te sturen. 

Plan je als CD&V-afdeling in Oost-Vlaanderen een activiteit over het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening (RO), neem
dan gerust contact op met Vlaams parlementslid en RO-experte Joke Schauvliege (jokeschauvliege@skynet.be of via
haar kantoor te Brussel 02/552.43.03). De tekst van het nieuwe decreet vind je op http://vereniging.cdenv.be/ruimtelijke-
ordening

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● Dag van de Afdeling: zaterdag 21 juni van 9 uur tot 14 uur in het Kasteel van Horst in Holsbeek. Voorstelling
jaarplanning en workshops rond afdelingswerking. Deelnameprijs is € 10 (lunch inbegrepen).
Info & inschrijven: Brecht Grieten 02 238 38 78, bgrieten@cdenv.be  , www.cdenv.be/lokaal/inschrijving  

● Congres 'Klaar voor de Wereld': zaterdag 27 september.

Provinciaal

● Vr&Mij Oost-Vlaanderen:  zaterdag 12 juli vanaf 18 uur barbecue ten voordele van het Hulpfonds SOS Stop
seksuele terreur in Oost-Congo.  Sint-Bavohumaniora, Reep 4 te Gent.  Kaarten: volw. € 20 en kinderen € 10.  
Info & inschrijven: cindy.franssen@vlaamsparlement.be  ,   0486 36 54 66

● Congres 'Klaar voor de Wereld': zaterdag 13 september in KAHO St. Lieven - campus Dirk Martens-
Kwalestraat 92/94 in Aalst.

Regionaal

� Open regiobesturen Klaar voor de Wereld' met de bes preking van de congresteksten  
� Meetjesland:  donderdag 19 juni in het Parochiaal Centrum Beukenhof, Stationsstraat te Eeklo (parking en

ingang via de Zuidmoerstraat). 
� Gent:  vrijdag 20 juni om 20 uur in het Europahotel, Gordunakaai in Gent

Info & Inschrijven: regiosecretariaat, 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be 



� Senioren  regio  Gent:  donderdag  19  juni  daguitstap  in  Gent.  Met  een  politiek  luik  in  de  voormiddag  en
aandacht voor het culturele in de namiddag Kaarten: € 35 pp. Alle seniorenleden van de regio Gent krijgen een
persoonlijke uitnodiging.  
Info: regiosecretariaat secretariaatgent@cdenv.be, 09 221 45 81

● Gewezen mandatarissen regio's Gent & Meetjesland: dinsdag 24 juni vanaf 19u30 in Feestzaal Molenhof,
Heerweg-Noord te Zwijnaarde.
Info & Inschrijven: regiosecretariaat, 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be

● JONGCD&V Meetjesland: maandag 30 juni om 20 uur regiobestuur.

Afdelingen

● Zomergem:  donderdag 12 juni bestuursvergadering om 20 uur in het Parochiaal Centrum (zaal 2) in
Zomergem. 

● Eeklo: zaterdag 28 juni jaarlijkse CD&V-barbecue op de hoeve van Aalschoot, Aalstgoed 2 in Eeklo. Aperitief om
19 uur, barcecue om 19.30. Kaarten: volw. € 15 en kind. -12j. € 7. Storten op rekeningnummer 891-4440110-42
met vermelding van BBQ-CD&V + aantal deelnemers. Inschrijven voor 21 juni.  
Info & inschrijven: wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com, odette.vanhamme@skynet.be

● Gent sectie Sint-Pieters-Buiten-Kristus-Koning:  zondag 29 juni vanaf 11.30 barbecue in het Centrum Ros
Beiaard, Sint-Pietersaalststraat 74 in Gent. Kaarten: volw. € 15 en kind. € 10 te storten op rekeningnummer
891-5040435-34 met vermelding van aantal volwassenen en kinderen.
Info & inschrijven: bij de bestuursleden. 

● Assenede
● dinsdag  8  juli  om  20  uur  gespreksavond  omtrent  'Zonevreemde  woningen  en  bedrijven,

windmolens  en  de  omvorming  van  de  N49'   in  de  parochiezaal  De  Kring  in  Boekhoute.
Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger. 

● zondag 20 juli fietstocht voor de leden van het afdelingsbestuur met als afsluiter een etentje.

● Waarschoot: zondag 3 augustus ontbijtactie.
Info: kim_martens_390@hotmail.com

● Zulte: zondag 31 augustus jaarlijkse CD&V-Reuze barbecue à volonté in het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat in
Olsene.
Info & inschrijven: marc.nachtergaele@pandora.be, 0476 37 19 18

● Evergem:  zaterdag 13 september vanaf 19 uur CD&V-mosselfestijn (aperitief en dessert inbegrepen) in zaal De
Molen, Goeiingen 12 in Wippelgem-Evergem. Ook koude schotel mogelijk. Kaarten: volw. 16 € en kind. tot 12 j.
€ 8.  Overschrijven op rekeningnummer 890-2040326-59 met vermelding van welk menu en aantal deelnemers.
Inschrijven voor 6 september.
Info & inschrijven: Johan Dierkens 0475 60 29 81, 09 253 82 28

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


