
“Wij wensen u voor 2017 meer WIJ toe. 
Er is immers meer WIJ nodig voor een 
sterker ik. 
En meer WIJ begint in Assenede."

Goede luchtkwaliteit?
Toen in de media verontrustende 
cijfers verschenen over de 
concentratie fijn stof in Assenede 
vroeg CD&V meer uitleg aan de 
schepen van milieu (Samen Plus). 
Volgens hem wordt het  dringend tijd 
dat de inwoners hun houtkachel 
vervangen, want dat zijn de grootste 
vervuilers. CD&V vroeg tevergeefs 
meetplaatsen om op geregelde 
tijdstippen de luchtvervuiling te 
kunnen opvolgen. In de Slijpstraat  
(Oosteeklo) ontdekten we alvast een 
meetstation waar  zwaveldioxide en 
stikstofdioxide worden geregistreerd. 

Evaluatie proefopstelling Hendekenstraat

De proefopstelling met verkeersblokken in de Hendekenstraat heeft voor heel 
wat discussie gezorgd bij de omwonenden en bij de passanten, vooral inwoners 
van Boekhoute en Bassevelde.

Drukke doorgangsweg
Het Hendeken is een belangrijke 
verbindingsweg voor de inwoners van 
Boekhoute en Bassevelde naar Assenede en 
naar de N49. Omdat er te snel wordt gereden, 
besliste Samen Plus in samenspraak met de 
wegbeheerder AWV om er verkeersblokken te 
plaatsen. De proefopstelling maakte de 
verkeerssituatie echter nog gevaarlijker en de 
blokken werden dagelijks in de gracht gereden. 
Voor zwaar verkeer was de doorgang te smal en 
de verkeersblokken waren slecht aangeduid en 
slecht verlicht.

"Verkeersremmende 
maatregelen moeten efficiënt 
zijn en niet gevaarlijk."

Eind december was er een hoorzitting met de 
betrokken buurtbewoners en werd de situatie 
besproken. Hun voorstellen zullen nu verder 
bekeken worden en eventueel zullen er nieuwe 
proefopstellingen komen.

GEVAARLIJKE SITUATIE 
NIET NOG GEVAARLIJKER 
MAKEN

CD&V vraagt behoud parking Ertveldesteenweg
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Trees Van Eykeren
Fractieleider
GSM: 0496/ 28 40 56
treesvaneykeren@hotmail.com
www.facebook.com/trees.vaneykeren

in Assenede
Wijblad  van CD&V-Assenede jaargang 17 - januari 2017
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CD&V bevraagt alle inwoners van 
Boekhoute: wat vinden zij van de       
BOU 8 en moet dit stukje historisch 
erfgoed blijven of niet? Van deur tot 
deur gaan, vraagt veel tijd. Zeker 
omdat de inwoners graag meewerken 
en alle tijd nemen om hun mening te 
geven.

Er is nog geen eindconclusie, maar over 
één zaak is de Boekhoutenaar het 
alvast eens: de BOU 8 is in haar huidige 
staat de schande van het dorp.

Lees hierover meer op pagina 3.

Nieuwjaarswensen

Bestuursleden en raadsleden van CD&V

Samen Plus wil de parking aan de 
Ertveldesteenweg verkopen. Nochtans wordt 
deze gebruikt door ouders en grootouders die 
hun kinderen met de wagen veilig aan de 
kleuterschool willen afzetten. De parking aan 
de andere zijde van de school - 't Groentjen - 
heeft te weinig capaciteit omdat deze ook 
volop wordt gebruikt door buurtbewoners en 
de klanten van de lokale winkels. Door de 
parking in de Ertveldesteenweg te behouden, 
wordt het schoolverkeer ontdubbeld en 
kunnen ook andere parkeerproblemen 
opgevangen worden. Het kan een mooi 
aangelegde randparking worden, vlakbij de 
dorpskern van Oosteeklo. De directrice van de 
school lanceerde een goed voorstel: de parking 
een weekje afsluiten zodat concreet kan 
ervaren worden welke de gevolgen zijn.

CD&V voerde actie met flyers aan de parking in 

de Ertveldesteenweg.
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Gemeenteraadsleden Nic Van Zele en Marc 

Bobelyn aan de  verkeersblokken.



CD&V is al heel lang voorstander en 
vragende partij om een kinderopvang 
voor kinderen van nul tot 2,5 jaar aan 
te bieden. 
En die komt er nu.  In de  OCMW-raad werd 
onze vraag eindelijk ingewilligd.  Er zal opvang 
worden aangeboden voor 18 kinderen in het 
voormalige OCMW-gebouw in de Hoogstraat 
in Assenede. En dat vindt CD&V dan weer 
jammer, want dit gebouw leent zich  er 
helemaal niet toe om er een kwaliteitsvolle 
opvang te voorzien. CD&V heeft de locatie dan 
ook heel uitdrukkelijk in vraag gesteld: wij 
willen meer kwaliteit aanbieden voor uw 
kinderen. 
We vinden dat er op z'n minst een 
buitenruimte moet zijn zodat uw oogappel in 

de zomerperiode toch eventjes de 
buitenlucht kan proeven. Samen Plus stelt 
zich tevreden  met een balkonnetje op de 
eerste verdieping.

"CD&V wil kinderopvang mét 
buitenruimte."

Precies 10 jaar geleden werd aan het 
publiek de toegang ontzegd aan de 
BOU 8 omdat het te gevaarlijk werd dit 
beschermd monument te betreden. 
Vandaag ligt het symbool van 
vissersdorp Boekhoute er troosteloos 
bij. De houten Lemmerhengst wacht al 
jaren op een grondige renovatie en nu 
er eerst nog een beheersplan moet 
worden opgemaakt om dan 
“misschien” subsidies te kunnen 
krijgen, kan het herstel nog heel lang 
duren.

Sinds oktober gaat CD&V van deur tot deur 
om de Boekhoutenaar te bevragen over de 
Bou 8. We worden overal enthousiast 

ontvangen en de inwoners geven graag hun 
mening. Omdat deze gesprekken vaak meer 
tijd nemen dan voorzien en omdat ook 
andere onderwerpen aan bod komen, zal de 
bevraging langer duren dan verwacht.

"De inwoners van Boekhoute 
werken enthousiast mee aan 
onze bevraging."

We hopen u zo snel mogelijk te informeren 
over de resultaten, maar één conclusie is er al 
zeker: de BOU 8 is de schande van Boekhoute.

Trees Van Eykeren en Marc Bobelyn
Gemeenteraadsleden

In 2006 werd het nieuwe 
gemeentehuis in gebruik genomen. 
Ondertussen staat het oude 
gemeentehuis te verkommeren. Ten 
vroegste in 2019 wil de huidige 
meerderheid werk maken van de 
restauratie. 

Maar het nieuwe gemeentehuis, nog geen 10 
jaar oud, heeft ook al aanpassingswerken 
achter de rug om de personeelsleden van het 
OCMW te verwelkomen. Het schepencollege 
zei eerst dat dit 500.000 euro zou kosten en 
stoefte dan dat dit een besparing van 250.000 
euro is. Maar u betaalt wel de effectieve 
kostprijs van 250.000 euro. Dit heeft u betaald 
via de verhoging van de gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing.

"Vergeet niet dat Samen Plus 
de gemeentelijke opcentiemen 
op de onroerende voorheffing 
heeft verhoogd. Dit is een 
belastingverhoging!"

Voor de afbraak van de oude 
brandweerkazerne geeft de huidige 
meerderheid een uitleg met 2 argumenten. 

Ten eerste is het gebouw uitgeleefd. CD&V 

stelt zich hierbij de vraag of dit niet kon 
voorzien worden bij de aanpassingwerken 
van het gemeentehuis voor de 
personeelsleden van het OCMW. Nu betekent 
dit een extra kost van 87.000 euro voor de 
aanpassingswerken en plaatsing van 
containerunits. Zullen deze containerunits 
kunnen gerecupereerd worden ? 

Ten tweede: door deze afbraak kunnen er 15 
parkeerplaatsen extra aangelegd worden 
omdat de parking aan de Zwelthoek dagelijks 
vol staat. Hierbij stelt CD&V zich de vraag of 
ook de parkeerproblematiek aan de sporthal 
bekeken gaat worden : daar is er effectief een 
tekort aan parkeerplaats ! Maar dit kan niet 
vastgesteld worden als men vanuit zijn 
bureau in het gemeentehuis kijkt.

Wie volgt de hersenkronkels van deze 
meerderheid nog ? Wij, als inwoners, mogen 
van de winkels met onze boodschappen 
lopen naar de randparkings, maar de 
schepenen mogen niet te ver gaan. Voelt men 
de burger nog wel aan ? Volgens mij niet. 

Koen Van Ootegem
Gemeenteraadslid

“Samen Plus voelt de burger 
niet aan.”

SCHEPENEN NIET 
SPORTIEF GENOEG?

Aandacht voor kunst?
Dit kunstwerk van 
Omer Gielliet vindt u 
verwaarloosd en 
verstopt ter hoogte van 
De Aster in Oosteeklo. 
Op vraag van CD&V zal 
het hersteld worden en 
een nieuwe plaats 
krijgen. 
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Nieuws uit de gemeenteraad:

Wat is het antwoord dat de Samen Plus-schepenen het vaakst 
geven op vragen van de oppositie (CD&V en N-VA)?
"Ik weet het niet. Ik zal het antwoord laten opzoeken."

CD&V BEVRAAGT 
BOEKHOUTE OVER HAAR 
BOU 8
CD&V GAAT VAN DEUR TOT DEUR

Extra kinderopvang in Assenede

Senioren van serviceflats De 
Aster betalen fors meer

Op voorstel van sp.a zullen de 
huurprijzen van de serviceflats in De 
Aster te Oosteeklo worden aangepast. 
De senioren zullen maar liefst 616,85 
euro huur per jaar meer moeten 
neertellen bovenop de normale 
indexering.

"De bewoners van De Aster 
zullen jaarlijks 616,85 euro 
meer huur moeten betalen."

CD&V heeft tegengestemd : we stellen 
al verschillende jaren voor om de 
huurprijs te indexeren, maar daar 
heeft Samen Plus en in het bijzonder 
sp.a geen gehoor naar. Jaarlijkse 
indexering  is een  normale werkwijze 
op de huurmarkt en is veel beter dan 
een bruuske prijsstijging in te voeren.  

De forse prijsstijging is volgens 
Samen Plus nodig omdat er voor het 
beheer van de seniorenflats jaarlijks 
een gemiddeld verlies is van meer dan 
73.000 euro. Het is jammer dat de 
ouderen het slechte beheer in het 
OCMW financieel moeten bekopen.

"De prijsstijging wordt 
doorgevoerd om een verlies 
van 73.000 euro op te vangen." 

3

CD&V ijvert voor kwaliteitsvolle kinderopvang.




