
Onze verkozenen waren in de 
voorbije maanden aanwezig op tal 
van events. 
De dag van de landbouw, het jaarlijks 
mosselfestijn met Ivo Belet,  
kennismaking met onze nieuwe 
gemeentesecretaris Linda Turpyn, de 11 
november-herdenkingen, kerstmarkt in 
het rustoord, kermiskwis in Watervliet, 
11-juli viering in Bentille, kermissen 
Waterland-Oudeman. U ziet het, we 

zitten niet stil en het is niet altijd 
kurkdroog, maar we doen 
vanzelfsprekend ook veel interventies op 
de gemeenteraad.
Agenda gemeenteraad :
Wij dienen op iedere gemeenteraad 
punten in die u aanbelangen en die soms 
goedgekeurd worden en soms 
weggestemd. Zo bekwamen wij onder 
meer : herstel voetpad aan Stee, 
verharding omleiding aan Celie, 

oprichting gemeentelijke raad locale 
economie, herstel parking De 
Springplank Bentille, extra 
verzamelkorven voor afgevallen 
bladeren, uitleg over fouten in opening 
offertes nieuwbouw school Sint-
Laureins, de herhaling van een jaarlijks 
actie ‘verkeersveiligheid’ bij start van het 
schooljaar, snoeien van onderkant 
bomenrij Brouwersweg, uitleg over 
aankoop Zonnebos, enz...

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:
Bart Van de Keere
(Bart.van.de.keere1@telenet.be)
www.Sint-Laureins.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/Sint-Laureins.cdenv

in SINT-LAUREINS
Sint-Laureins.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Sint-Laureins jaargang 1 - januari 2017

Zo 22 januari Nieuwjaarsreceptie
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Beste inwoner wij wensen u voor 2017 het 
allerbeste.  Wij nodigen u  uit op onze 
Nieuwjaarsdegustatie, waar we  volks-
vertegenwoordiger  Vincent Van Petegem 
verwachten. Robert Accoe licht ook het 
projekt Kruiskenshoeve toe en Germaine De 
Reu (oud-raadslid) leest voor uit eigen werk.

We verwachten alle sympathisanten op 
zondag 22 januari tussen 10.00 en 12.30 
uur aan het rond punt in Sint-Jan bij Robert 
Maenhout, Sint-livinuspolder 9982 Sint-Jan-
in-Eremo. 
 

Midden de mensen



Provincie - Oost-
Vlaanderen 

Annick Willems aan het woord :

Het Vlaams Parlement heeft het licht op 

groen gezet voor de afslanking van de 

Provincies. Ten laatste op 1 januari 2018 

moeten activiteiten op vlak van cultuur, 

jeugd, sport of welzijn volledig 

overgedragen zijn naar het Vlaams 

gewest of de gemeenten.

Graag wensen wij :

•    geen containers, maar degelijke huisvesting voor onze 
verenigingen,
• de land- en tuinbouwers een beter jaar,
 • een verbetering van het hontseinde (zie foto links)
 • dat elkeen die vrijwilligerswerk verricht op de gemeente / OCMW 

evenwaardig gewaardeerd wordt voor de inzet voor anderen,
• dat er voldoende en overdekte parkeergelegenheid is voor de fietsen 

aan het OCMW,
,• dat de hagen rond het rusthuis  eens goed geschoren  worden, zodat 

de bewoners een beter en mooier zicht hebben vanuit hun kamer,
• eindelijk een wifi-verbinding voor alle jeugdverenigingen in hun 

lokalen. .......

Voor  de sport is er tot eind 2017 de  uitbouw  van 
natuurgebonden sportinfrastrucutuur en –projecten. Het 
sportbeleid ‘Sport voor Allen’ word in 2017 verder gezet . De 
provincie heeft  hier een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.  
Hopelijk blijft dit zo in de toekomst.
2017 is het laatste jaar dat de provincie kan investeren in cultuur 
als persoonsgebonden materie. Dit jaar zetten we ‘in the picture’ 
wat  gedurende jaren werd verwezenlijkt en  wat we verder willen 
uitbouwen.  Het laatste jaar van de cultuurprijzen, 
podiumtalenten kansen geven, zang- en koorwedstrijden  en 
bovenlokale projecten subsidiëren.  Vanaf nu ligt de focus op 
onroerend erfgoed.
Het welzijn  van de inwoners is iets wat ons zeer nauw aan het 
hart ligt.  Vanaf 2016 werden impulssubsidies afgebouwd. Want 
waarom nieuwe zaken de kans geven te starten  als Vlaanderen 

deze nieuwe initiatieven niet overneemt. Organisaties die van 
de provincie een structurele ondersteuning krijgen en die 
Vlaanderen  waardevol genoeg vindt behouden subsidies : vb. 
drugpunten,  time-out-projecten, Sociale Kaart,  jeugdwerk-
initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking,… 
De  provincie oriënteert zich op  taken zoals woonbeleid. Via het 
ondersteunen Sociale verhuurkantoren om meer gemeenten te 
betrekken en meer woningen te laten verhuren. De vraag naar  
betaalbare huurwoningen is nog steeds groter dan het aanbod.  
Ook  verstrekken van aanvullende leningen geeft mensen extra 
kansen om hun  woning toch nog te  renoveren of aan te passen 
met voozichzelf en hun gezin  woonzekerheid. 
De bezorgdheid is  dat de overgang voor de inwoners van onze 
provincie, voor zij die het nodig hebben, zo vlot mogelijk zal 
gebeuren.     Annick Willems, fractieleider provincieraad.

Opening 't sentrum sport en spel. 
Bij de opening van de nieuwe accommodatie moest het 
schepencollege blijkbaar dringend naar buiten (zie foto 
hiernaast). Misschien omdat de pers daar was ?  
Ook wij waren aanwezig en zijn fier dat deze terreinen voor 
voetbal, jeugd en sportievelingen gerealiseerd werden.

Jozef Van Braekel zorgde voor de locatie in het structuurplan, wij 
zorgden met Veneco voor de opmaak van het RUP zodat het in 
de juiste zone ligt stedenbouwkundig. Wij hielden overleg met 
de bewoners en zorgden voor de verwerving van de gronden.

Wij zijn dan ook fier (op enkele overdreven kosten na) dat dit alles 
werd gerealiseerd en hebben tevergeefs geluisterd naar een 
korte vermelding van onze bijdrage daartoe.

Dat het jeugd, voetbal en sportminnend Sente goed mag gaan.

De eigenaar van deze residentie zorgt niet alleen  voor nieuwe 

service-flats, maar ook  voor een iets breder voetpad  Calusstraat.

Wist je dat ...

• op de gemeenteraad van december NVA en VLD ons 
voorstel om de onroerende voorheffing te verlagen van 
1400 opcentiemen naar 1300 gewoon wegstemden ... 

• de schepen van milieu de vraag tot deelname oppositie in 
overlegplatform milieupark reeds 2 keer van tafel veegde...

• Patrick De Greve  de land en tuinbouwraad in 2017 een 
nieuwe boost zal  geven, zodat alles  bespreekbaar wordt 
wat de inbreng in de milieuraad ten goede komt....

• wij op de gemeenteraad vroegen het kruispunt aan de 
kmo-zone Singelken veiliger te maken ..

• wij het jammer vinden dat het bestuur er niet voor zorgde 
dat de verbinding naar 'den teut' er  eerder lag dan de 
tunnel  waarvan de werken te lang duren...

De fakkeltocht tegen armoede van beweging.net en landelijke gilde 

een mooi initiatief is om zeker verder te zetten.




