
Nieuwsbrief 4-  Oktober 2007

Beste CD&V-er,

U zal het misschien gemerkt hebben in de Ampersand van september ... er staan opnieuw verkiezingen voor de deur! 
Geen parlementsverkiezingen deze keer, wel  verkiezingen voor de partijstructuren.  Na het verkiezen van de lokale 
voorzitters in januari is het nu de beurt om de bovenlokale niveaus te vernieuwen.  Zoals het een democratische partij 
betaamt, kunnen alle leden hun stem uitbrengen.  

Het voorbereiden van deze procedure was het ideale moment om onze structuren van dichterbij te bekijken.  Sinds de 
reorganisatie van 2005 werkten we niet meer in één arrondissement maar wel in vijf regio's.  Dit bracht ongetwijfeld een 
aantal goede zaken teweeg, maar had helaas ook een aantal nadelen.  Vooral op het vlak van het politiek overleg en de 
betrokkenheid van mandatarissen en vrijwilligers schoot de regio-indeling tekort.  
Uiteindelijk werd besloten de partijstructuren aan te passen zodat we de goeie elementen kunnen integreren en een 
oplossing bieden aan de versnippering.   De vijf  regio's  (Deinze, Evergem, Eeklo,  Gent  en Lochristi)  houden op te 
bestaan en smelten samen tot 2 regio's.  De regio's krijgen de namen Meetjesland (Eeklo & Evergem) en Gent (Deinze, 
Gent & Lochristi) mee.   

Dit betekent dat er een aantal wijzigingen zijn in de procedure voor de bestuursverkiezingen.  In deze Kortweg zullen we 
u de nieuwe structuur en aangepaste procedure duiden.  Indien u toch nog een vraag of bemerking hebt, aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met het secretariaat.  

We willen met deze nieuwe structuur de beweging beter ondersteunen en uitbouwen.  We hopen hiervoor uw volle steun 
te mogen genieten.

Roger Claeys – Voorzitter regio Lochristi Guido De Wilde
Peter Colpaert – Voorzitter regio Evergem Voorzitter overlegcomité regio's
Mieke Van den Berghe – Voorzitter regio-afdeling Gent
Odette Van Hamme – Voorzitter regio Eeklo
Jan Vermeulen – Voorzitter regio Deinze

ALGEMEEN

De nieuwe structuur

Een nieuwe structuur inlassen kan uiteraard niet zonder de politieke realiteit in ogenschouw te nemen.  Met andere 
woorden:  de  structuur  moet  rekening  houden  met  de  kiesomschrijving.   Aangezien  de  lijstvorming  voor  de 
provincieraadsverkiezingen gebeurt op het niveau van de districten betekent dit dat de regionale structuur zich het best 
ent op deze kiesomschrijving.

Er werd dan ook voor geopteerd de vijf  regio's samen te  smelten tot  twee regio's.   De regio's omvatten volgende 
afdelingen:

Regio Meetjesland Assenede – Eeklo – Kaprijke – Maldegem – Sint-Laureins – Zelzate – 
Evergem – Knesselare – Lovendegem – Waarschoot – Zomergem (11)

Regio Gent Aalter – Deinze – De Pinte – Nazareth – Nevele – Sint-Martens-Latem –  
Zulte – Gent – Destelbergen – Gavere – Lochristi – Melle – Merelbeke – 
Moerbeke-Waas – Oosterzele – Wachtebeke (16)

De nieuwe samenwerking moet het politiek overleg beter structureren en onze onderhandelingspositie ten opzichte van 
de andere regio's versterken.  



Deze grotere structuur betekent niet  dat  de ondersteuning van afdelingen en vrijwilligers in het gedrang komt.   De 
dienstverlening vanuit het secretariaat blijft voor handen en daar waar nodig zullen we de activiteiten organiseren op het 
best passende niveau (alle afdelingen samen, kleinere groepen, provinciaal,...).

Procedure

Uiteraard betekent deze structuurverandering dat er binnen de lopende procedure voor de bestuursverkiezingen enkele 
wijzigingen zijn.  We probeerden dit tot een minimum te beperken door 

● de timing van de verkiezingen aan te houden (week van 5 november)
● de plaats van de verkiezingen te behouden, namelijk één lokatie per oude regio (5 stembureaus)
● het aantal regionale afgevaardigden in het provinciaal bestuur te behouden.  Zo garanderen we de regionale 

spreiding bij de vertegenwoordigers uit de twee regio's.  Het aantal is:
■ Regio  Meetjesland: 4 (Eeklo 2 -  Evergem 2)
■ Regio Gent: 10 (Deinze 3 - Gent 4 – Lochristi 3)

Enkel voor het voorzitterschap van de regio (zowel voor de partij  als voor V&M, Senioren en JONGCD&V) worden 
nieuwe kandidaturen opgevraagd.  

Kandidaturen regiovoorzitterschap

In onze regio's knisperen ideeën, overleggen en discussiëren afdelingen, mandatarissen en geledingen met elkaar, werkt 
men acties uit, signaleert met politieke opportuniteiten,...  De voorzitter doet deze magie werken.  Hij/zij kan ook rekenen 
op het regiobestuur, de bewegingscoördinatoren en de professionele medewerkers van het secretariaat.  
Talent om anderen te motiveren én te overtuigen, om vergaderingen efficiënt te leiden, om met conflicten om te gaan?  

Geknipt voor deze job?  Stuur dan je kandidatuur per brief of per mail voor vrijdag 19 oktober (12u) naar het regionaal 
secretariaat (Koning Albertlaan 214, 9000 Gent – vvelghe@cdenv.be).  

Oproep tot stemmen

In de week van 22 oktober wordt de oproepingsbrief verstuurd naar de leden van de regio's.  De brief bevat naast de 
datum en lokatie eveneens de kandidatenlijst.  Zo krijgt u een duidelijk beeld welke functies te verdelen zijn voor uw 
regio.  U zal er ook in terugvinden wie zich kandidaat gesteld heeft voor het regionaal voorzitterschap.

Een week  voor  de verkiezingen lassen we ook een extra  editie  in  van Kortweg.   Deze editie  zal  focussen op  de 
bestuursverkiezingen en de kandidatenlijsten voor uw regio bevatten.  

Gaan stemmen
 
De verkiezingen vinden plaats in  de week van 5 november.   Hieronder vindt  u alvast  de data en lokaties voor  de 
verschillende regio's.  

● Regio Evergem: maandag 5 november van 19u tot 21u (Parochiaal Centrum, Spoorwegstraat 1 in Evergem)
● Regio Lochristi: dinsdag 6 november van 19u tot 21u (Bij Luc Luyckx, Molenstraat 62 in Destelbergen – naast 

bloemisterij Luyckx)
● Regio Gent: woensdag 7 november van 18u tot 20u (CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214 in Gent)
● Regio Eeklo: woensdag 7 november van 19u tot 21u (Parochiaal Centrum Beukenhof, Stationsstraat 8 in Eeklo 

Eeklo – parking en ingang via Zuidmoerstraat)
● Regio Deinze: donderdag 8 november van 19u tot 21u (Vrijhof, Bellemstraat 18 in Aalter)

In  een aantal  regio's  koppelen we een extra  activiteit  aan de stemming.   Zo is  er  onder  meer in regio Eeklo een 
informatievergadering rond de IBA's (20u) en in regio Deinze licht Pieter De Crem ons in over de stand van zaken met 
betrekking tot de regeringsonderhandelingen (20u).
De leden uit  de respectievelijke regio's ontvangen een uitnodiging voor deze activiteit  samen met de oproep om te 
komen stemmen.

AFDELINGEN IN DE KIJKER

Het jaarlijks mosselfestijn van CD&V  Evergem op 6 oktober kende 
opnieuw een groot succes.  Meer dan 250 aanwezigen konden smullen 
van de overheerlijke Zeeuwse mosselen uit Yerseke. 

De afdeling had ook een leuke ledenactie in petto: alle aanwezige leden 
kregen een opvallend oranje bolletje opgekleefd. Zo konden ze de mensen 
zonder bolletje aanspreken en aansporen om ook lid te worden. Voor de 
leden was er bovendien een gratis tombola. De gelukkigen mochten hun 
prijs ontvangen uit de handen van Vlaams parlementslid Joke Schauvliege 
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onder het toeziend oog van een glunderende voorzitter Jean-Paul Corin.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

PLATTELANDSGEDICHT I - SEPTEMBER 2007 - GEHEUGENKAART

Hoeveel kan ik opslaan? Loop ik niet telkens vol 
als ik dit landgoed zie met zijn beemden, tragels 
en zachte uiterwaarden voor geheime geliefden? 
Popel ik niet even hunkerend als canada's doen? 
Ik stuur mijn wortels de aarde in om elke ader 
te tappen in beken en welen. Alle vlees is van water. 
Beschut door de Schelde lus ik trage rivieren als Leie, 
Dender  en Durme, meanders van buitendijks geluk
zal ik dit ooit kunnen wissen? Of zal ik zinken
in de moer van vergeten, meegaan met de Droes?

Lut De Block-Plattelandsdichter Oost-Vlaanderen

De  Plattelandsdichter  van  Oost-Vlaanderen is  een  initiatief  van  de  Provinciale  Landbouwkamer  voor  Oost-
Vlaanderen. De aanstelling van een Oost-Vlaamse Plattelandsdichter kadert in een ruimer plattelandsproject 'Platteland 
boert buitengewoon goed'. Dat project beoogt een verhoogde aandacht voor het platteland en de relatie stad-platteland 
en streeft naar een genuanceerde kennis en beleving van het platteland. Naar analogie met de stadsdichters wordt een 
plattelandsdichter aangesteld om met poëzie diverse facetten van het Oost-Vlaamse platteland te belichten. Om kwaliteit 
te verzekeren werd de keuze van de dichter bepaald in overleg met de Werkgroep Letterkunde van de Provinciale 
Adviescommissie Kunsten. De keuze viel op Lut de Block.

Lut De Block is op 20 september 2007 in Munte (Merelbeke) officieel voorgesteld als de eerste plattelandsdichter van 
Oost-Vlaanderen.  De  situering  van  het  initiatief  gebeurde  door  gedeputeerde  Alexander  Vercamer,  bevoegd  voor 
landbouw en platteland.

Lut De Block las er ook haar eerste gedicht als plattelandsdichter voor: Geheugenkaart. Over hoe we ons het landschap 
uit onze jeugd herinneren. Over hoe het landschap uit onze jeugd toch steeds het mooiste landschap blijft.
Dit gedicht is het eerste van een achttal gedichten die ze de komende 2 jaar zal schrijven over de verschillende facetten 
van het platteland. 

Meer informatie over dit initiatief van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen vindt u op 
www.plattelandsdichter.be.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Vlaams Parlement – Erik Matthijs: Decreet Brownfieldconvenanten in volle uitvoering

Het Vlaams Parlement keurde op 21 maart 2007 het ontwerpdecreet betreffende de brownfieldconvenanten goed. Op 30 
maart 2007 werd het decreet bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering (Belgisch Staatsblad van 19 juni 
2007).

Het  decreet  laat  een  snellere  herontwikkeling  toe  van  verwaarloosde  en  vervuilde  gronden,  met  kortere 
proceduretermijnen en versoepeling van de regelgeving.  De convenantenregeling is slechts een tijdelijke regeling en 
loopt na een wettelijke proefperiode in 2009 af. 

Op de vraag van CD&V Vlaams Volksvertegenwoordiger Erik Matthijs hoe het staat met de uitvoering van het decreet, 
antwoordt de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen dat er op 6 augustus reeds een oproep 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Vlaamse Agentschap Ondernemen (VLAO). 
De Vlaamse regering roept daarin op tot het indienen van een aanvraag tot onderhandeling omtrent de totstandkoming 
van een brownfielddocument.  Wegens de korte proefperiode is de mogelijkheid voor het indienen van een aanvraag 
beperkt tot en met 21 december 2007.

De aanvragen zullen, naargelang de datum van indiening, beoordeeld worden tijdens de eerste, de tweede of de derde 
beoordelingsronde:

● Aanvragen ingediend voor 24 september 2007: eerste beoordelingsronde
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● Aanvragen ingediend na 24 september en voor 12 november 2007: tweede beoordelingsronde
● Aanvragen ingediend na 12 november 2007 en uiterlijk op 21 december 2007: derde beoordelingsronde

De minister benadrukt dat er geen vooraf bepaalde lijst van projecten bestaat die sowieso deel zullen uitmaken van een 
brownfieldconvenant.  Elke aanvraag wordt op haar waarde beoordeeld.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Erik Matthijs is verheugd met de spoed die achter de brownfieldconvenanten wordt 
gezet.  Het weer in gebruik nemen van gesaneerde bedrijventerreinen komt zowel het milieu (verbeterde bodemkwaliteit 
en geen aansnijding groene bedrijventerreinen) als de economie (vraag om bedrijventerreinen) ten goede.

WAARHEEN VANDAAG

Provinciaal

● CD&V Oost-Vlaanderen: dinsdag 23 oktober om 19.30 vormingsavond voor de lokale ledenverantwoordelijken 
en  de  afdelingsvoorzitters  in  de  panoramische  zaal  van  het  Provinciaal  Middenstandssecretariaat,  Lange 
Kruisstraat 7 in Gent. 
Info & inschrijven: Miet Van Landeghem 03 776 26 84

● CD&V-Senioren: dinsdag 27 november om 14 uur overleg met de regionale en de lokale seniorenvoorzitters in 
de banketzaal van het Provinciehuis, Gouvenementstraat 1 in Gent.
Info & inschrijven: Hubert Van Wambeke 09 360 02 62

Afdelingen

● Gent sectie Mariakerke: zondag 14 oktober geleide natuurwandeling doorheen de Bourgoyen-Ossemeersen. 
Afspraak om 9.30 aan het 'Onthaalcentrum-Molen', gelegen achter het Rooigemzwembad, aan het einde van 
de Mahatma Gandhistraat in Gent. Van 10 uur tot 12 uur rondleiding met gidsen. Om 12 uur afronding met 
aperitiefje. Breng verrekijker en aangepaste stapkledij mee. Kaarten ter plaatse te betalen: volw. € 4 en kind. tot 
en met 12j. € 2.
Info & inschrijven: Hendrik De Roo  0494 87 26 67

● Eeklo: woensdag 17 oktober bestuursvergadering in het Parochiaal Centrum Balgerhoeke in Eeklo.

● Maldegem:  donderdag  18  oktober  om  20  uur  bestuursvergadering  in  de  zaal  achter  Café  't  Molentje, 
Noordstraat in Maldegem.

● Senioren  afdeling  Lochristi: donderdag  25  oktober  om  14.30  bestuursvergadering  in  het  Dierenpark, 
Antwerpsesteenweg 119 in Lochristi.
Info & inschrijven: Jacques Audenaert 09 355 08 58; j.audenaert@skynet.be

 Nazareth: jaarlijks  tweedaags  eetfestijn.  Op  zaterdag  3  november  van  18.30  tot  20.30  in  het  Parochiaal 
Centrum,  Dorp  22  in  Nazareth-Eke.  Op  zondag  4  november  van  11.00  tot  14.00  in  restaurant  Makro  in 
Nazareth-Eke. Menu: aperitief, kip aan het spit of gemarineerd varkensgebraad, groenten en frietjes + een glas 
wijn of water inbegrepen. Ook vegetarische schotels te verkrijgen. Kaarten: volw. € 12 en kind. tot 12 jaar gratis 
balletjes in tomatensaus.
Info & inschrijven: Danny Claeys tel. 09/385 61 36; Martin Lamont gsm 0473/22 32 01.

● Kaprijke: donderdag 8 november bestuursvergadering.

● Destelbergen: maandag  12  november  om  20  uur  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla, 
Dendermondesteenweg 475 in Destelbergen.

 Nazareth: donderdag 15 november om 20 uur bestuursvergadering in het Parochiaal Centrum, Dorp 22 in 
Nazareth.

● Wachtebeke: vrijdag 16 november om 19 uur jaarlijks CD&V-etentje in De Kring, Kerkstraat in Wachtebeke. 
Ontvangst door  burgemeester Willy De Vliegher en de voorzitter Frederick Flamand met aperitief. Noors 
visbordje, kipfilet met gerookte zalm in bieslooksaus, duo van kastanje tiramisu en chocolademousse. 
Gastspreker: Pieter De Crem. Mogelijkheid tot dans met muziek voor jong en oud. Kaarten: leden € 23 en niet-
leden € 28. Inschrijven kan tot 4 november.
Info & inschrijven: Wim Van Hoecke 0486 51 31 16, wim.vanhoecke@wachtebeke.be

 Sint-Martens-  Latem: woensdag 21  november  bestuursvergadering  om 20  uur  in  het  Cultureel  Centrum, 
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Kwakstraat in Sint-Martens-Latem.

 Nazareth: zaterdag 1 december CD&V leer - en familiedag voor mandatarissen, bestuursleden en 
afdelingsleden met partner.
Info & inschrijven: Martin Lamont 0473 22 32 01, lamontcnudde@hotmail.com.

 Gent: zondag 9 december om 19 uur Gospel- en Kerstconcert met Will Tura in de Kristus Koningkerk, Rerum 
Novarumplein in Gent. Kaarten: € 30. Overschrijven op rekeningnummer 891-5041666-04.
Info & inschrijven bij de Gentse mandatarissen, CD&V-fractiesecretariaat 09 266 54 50.

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: Guido De Wilde, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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