
Tijdens de verkiezingen van 2012 
beloofde Open Vld een snelle 
inrichting van het lokaal 
bedrijventerrein in Overmere. De 
trieste realiteit is dat op het terrein 
enkel de molshopen getuigen van 
enige werkzaamheid en dat de 
onderhandelingen met de 
ontwikkelaar muurvast zitten.
 
Het gemeentebestuur besliste om 

samen te werken met een private 
onderneming  om het bedrijventerrein te 
ontwikkelen. Het inschakelen van een 
externe  partner zou een en ander sneller 
laten vooruitgaan. De liefdesrelatie 
tussen de ontwikkelaar Landexplo en de 
gemeente is ondertussen volledig 
bekoeld en in een technische discussie 
verzand.  Het is onbegrijpelijk dat meer 
dan 6 jaar na de goedkeuring van het RUP 
er op het terrein geen enkele stap vooruit 

gezet is. 
 
Wij als CD&V zouden verwachten dat een 
liberaal gemeentebestuur zijn lokale 
ondernemers groeikansen geeft en 
ruimte creëert voor nieuwe 
ondernemingen maar blijkbaar behoort 
ook dit niet tot de prioriteiten van de 
huidige meerderheid. Ondertussen 
verhuizen de Berlaarse bedrijven en 
blijven alleen de molshopen achter.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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:
Steven Baeyens
(baeyens_steven@hotmail.com)
www.berlare.cdenv.be

in BERLARE
Berlare.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlare jaargang 16 - januari 2017

Gelukkig 2017 !!!!!
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We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgenloos en prachtig!

CD&V Berlare 

Quid Bedrijventerrein ?



CD&V verzet zich tegen 800 

ontgravingen te Berlare

Opnieuw indexering dagprijzen WZC Ter 
Meere

De dagprijs in het OCMW rusthuis is op 7 jaar tijd  verhoogd van 47,50 euro 
naar 53,85 euro per dag. Dit betekent een stijging van meer dan 190 euro 
per maand. 
Op de laatste OCMW-raad stond opnieuw een indexstijging op de agenda. 
De mandatarissen van CD&V Berlare stemden tegen deze asociale 
maatregel, hun open VLD en N-VA collega’s stemden voor. CD&V  vindt het 
niet kunnen dat de Open-VLD. SP.A meerderheid een indexering van de 
dagprijs vraagt terwijl ons woonzorgcentrum al tot de duurste van de regio 
behoort. Het is niet correct dat de OCMW-voorzitter en de leden van de 
OCMW-raad de kosten voor onze rusthuisbewoners jaar na jaar doen 
stijgen tot ver boven de dagprijzen die door private instellingen worden 
gehanteerd. 

De massale ontgraving op het kerkhof van Berlare 
stoot heel wat inwoners tegen de borst; ook CD&V 
verzet zich tegen deze manier van werken.

In andere gemeenten gebeuren ontgravingen meer gespreid, de 
massale ontgravingen zoals ze nu zullen gebeuren zorgen ervoor 
dat bijna elke inwoner het graf van meer dan één familielid 
verliest. CD&V stemde tegen deze massale ontgravingen, ook 
Minister van Staat Karel De Gucht stemde tegen de geplande 
ontgravingen en dit in tegenstelling tot zijn Open VLD – SP.a 
collega’s in de gemeenteraad. CD&V is er van overtuigd dat de 
ontgravingsplannen van het Open Vld en SP.A bestuur veel 
vermijdbaar emotioneel leed veroorzaken en hoopt dat de 
ontgravingen op een serene en respectvolle manier zullen 
verlopen rekening houdend met de nabestaanden. 

 
Wij vatten in enkele punten ons verzet tegen deze nutteloze 
ontgravingen samen.
1. Er is plaats genoeg op het kerkhof te Berlare, de bestaande 
graven liggen in niemands weg. Zo’n massale ontgraving is enkel 
te verantwoorden wanneer acuut plaatstekort dreigt.
 2. De ontgravingen komen er pas nadat vele bewoners terecht 
de verloedering van het kerkhof gedurende jaren aankloegen. 
De schepen van begraafplaatsen liet jaren betijen en is nu 
plotseling wakker geworden.
 3. Aan de geplande ontgravingen is een prijskaartje van 100.000 
€ gekoppeld. Er zijn nuttigere en noodzakelijkere investeringen 
in de gemeente.
4. Het bestuur wenst van het kerkhof een park te maken. Maar 
wat heb je aan een park als je geliefde er niet meer ligt ?

"Soep op de stoep" actie 

CD&V Berlare stond op zaterdag 17 december tijdens 
de kerstmarkt aan het kasteel van Berlare met een 
“Soep op de stoep-kraam” ten voordele van 
Welzijnszorg.  Met deze soepactie vraagt CD&V 
aandacht voor de 1.600.000 mensen die in armoede of 
op de armoedegrens leven.

Ook in Berlare blijft de armoedeproblematiek actueel en we 
vinden het als CD&V dan ook onze plicht om elk jaar met een 
soepkraam op de kerstmarkt te staan. De vrije bijdragen die we 
ontvingen  zullen integraal gebruikt worden door Welzijnszorg 
om lokale projecten, die kansen geven aan mensen in armoede, 
te stimuleren en te ondersteunen. 

Prijzenpolitiek 'SCC De Venne’ 

De drankvoorzieningen in SCC De Venne te Uitbergen 
zullen op een andere manier worden  georganiseerd. 
CD&V hoopt dat dit keer geen bijkomende kosten zullen 
doorgerekend worden aan  de verenigingen.  

CD&V hoopt dat alle Uitbergse verenigingen hierin worden 
betrokken, en  de voorstellen grondig worden besproken, zodat 
de kostprijs van de aangerekende dranken voor elke vereniging 
niet nog meer toeneemt. De vorige regeling die het 
gemeentebestuur uitwerkte heeft ervoor gezorgd dat 
verenigingen jarenlang een veel hoger tarief moesten betalen 
voor de dranken dan het tarief dat de lokale brouwer hanteerde. 

CD&V verwacht van het gemeentebestuur dat ze het 
verenigingsleven ondersteunt om zo tot lagere drankprijzen te 
komen ! 




