
42,5% van de Boekhoutenaren heeft 
gereageerd op onze bevraging over de 
toekomst van de BOU 8. Dat is een 
ongelofelijk mooi resultaat waarvoor wij 
de Boekhoutenaren dankbaar zijn.
De meerderheid van de ondervraagden 
draagt de BOU 8 een warm hart toe: het 
is ons visitekaartje en de ziel van het dorp. 
Velen hebben er ook een emotionele link 
mee: schoolkinderen brachten er een 
bezoekje en communiefoto's werden  

aan de Lemmerhengst genomen. 
"Boekhoute zonder BOU 8 is als 
Brussel zonder Atomium of Parijs 
zonder Eiffeltoren."
16,5% vindt dat de tijd van de BOU 8 
voorbij is en dat de financiële middelen 
beter besteed worden aan de jeugd, 
goede voetpaden en nieuwe fietspaden.
2,5% had geen mening. Maar liefst 81% 
vindt dat de BOU 8 moet blijven. Veel 
Boekhoutenaren hebben echter wel 

vragen bij de hoge restauratiekosten: is 
dit wel verantwoord? Zij vinden ook dat 
er werk moet worden gemaakt van 
duurzaamheid: er moeten duurzame 
materialen gebruikt worden zodat de 
problemen zich niet opnieuw stellen.  
Misschien kan er een replica gemaakt 
worden? CD&V brengt dit dossier ter 
bespreking op de gemeenteraad.
Trees Van Eykeren en Marc Bobelyn,
gemeenteraadsleden

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:
Trees Van Eykeren
Fractieleider

treesvaneykeren@hotmail.com

GSM: 0496 28 40 56

in Assenede
Wijblad  van CD&V-Assenede jaargang 17 - april/ mei 2017

Een ontbijtpakket op moederdag?
Naar jaarlijkse gewoonte levert CD&V ontbijtpakketten aan huis op 
moederdag . Vindt u dit ook een leuke verrassing voor zondag 14 mei? 
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Kostprijs
1 persoon: 8 euro
Familiepakket (4 personen): 26 euro
Hoe bestellen? (tot 8 mei)
Telefonisch: bij  Nathalie Steyaert (GSM: 0478/ 
93 38 60) of per e-mail:
moederdagontbijtassenede@gmail.com

Inschrijvring is pas definitief na betaling van 
het juiste bedrag op BE55 8900 8403 2444, 
met vermelding naam, adres, aantal 
personen.
Levering gebeurt tussen 7u en 9u.
NIEUW! Ontbijtpakketten kunnen ook 
afgehaald worden (op aanvraag).

Het hart van Boekhoute



In de vier deelgemeenten 
passeert veel vrachtverkeer 

dat er niet moet zijn. 

Rijden deze door de 
dorpskernen om de 

tolheffingen te ontwijken?

Uitnodiging: gespreksavond met Minister 
Joke Schauvliege

In het najaar nodigt CD&V Minister Schauvliege uit om toelichting te geven 
bij het nieuwe beleid op vlak van ruimtelijke ordening.

Wat betekent de omgevingsvergunning? Welke gevolgen heeft de 
"betonstop" voor u? Hoe zal de ruimtelijke ordening in de toekomst 
georganiseerd worden?

De datum en plaats van de bijeenkomst worden u later meegedeeld. 
Iedereen is welkom.

Het bestuur van CD&V Assenede

Hoe kunnen we dit vrachtverkeer 
uit de schoolomgevingen weren?

De gemeente Assenede heeft een nieuw mobiliteitsplan. Er werd 
5 jaar aan gewerkt. Helaas is het een plan geworden met weinig 
visie over hoe de gemeente zal omgaan met de belangrijkste 
problemen: verkeersonveiligheid en doorrijdend vrachtverkeer.
Vandaag is er vooral een ad hoc-mobiliteitsvisie: klaagt de ene 
inwoner dan plaatst Samen Plus een asverschuiving, klaagt de 
andere inwoner dan komt er eens een proefopstelling. Er is 
helemaal geen doordacht mobiliteitsbeleid.
CD&V is erg bezorgd om het zware vrachtverkeer dat door onze 
dorpskernen en door de schoolomgevingen raast. We hebben 
natuurlijk alle begrip voor het vrachtverkeer dat in de gemeente 
zelf moet zijn. We richten ons dus vooral op het vrachtverkeer 

dat hier niet moet zijn, maar Groot-Assenede als 
doorrijgemeente gebruikt. 

"Er zijn stromen van vrachtverkeer vanaf 5u in de ochtend"

De gemeente weet eigenlijk niet vanwaar dit vrachtverkeer 
komt. Is de Westerscheldetunnel een oorzaak? Of de Via-Pass? 
Rijdt er veel vrachtverkeer door Oosteeklo naar Gent om de 
tolheffingen op de N49/E34 en de R4 te vermijden? 

Veel vragen, weinig antwoorden. Daarom heeft CD&V gevraagd 
om een studie te laten uitvoeren zodat er juiste maatregelen 
kunnen genomen worden.

Trees Van Eykeren, fractieleider

Eigen patrimonium wordt niet 
onderhouden
Terwijl in Bassevelde een nieuw luxeproject in de startblokken 
staat - het dorpshuis zal minstens 900.000 euro kosten - wordt 
het eigen patrimonium niet meer onderhouden. 
De oude pastorie werd gebouwd in de tweede helft van de 19e 
eeuw en behoort tot de  stijl 'neoclassicisme". Omwille van de 
waarde staat het gebouw op de inventaris van bouwkundig 
erfgoed. Momenteel wordt de buitenschoolse kinderopvang erin 
gehuisvest.
Je moet niet dichtbij gaan kijken om te kunnen zien hoe slecht 
het gebouw onderhouden wordt. Het gebouw geeft een 
verwaarloosde indruk en  naar de pastorietuin  wordt weinig 
omgekeken. Voor Samen Plus is het duidelijk: liever nieuwe en 
dure projecten, en niet meer omkijken naar het eigen 
patrimonium.

Nic Van Zele, gemeenteraadslid

De gemeenschapswachten geven uw fiets een registratienummer 

ter bescherming tegen diefstal.

Paars op straat? 

Samen Plus communiceert tien maal over hetzelfde project, 
terwijl er nauwelijks iets verandert. Het sport-en recreatieterrein 
in Assenede behoudt dezelfde modderpoel als parking. De nieuw 
aangelegde toegangsweg zou direct thuishoren in de koers 
Parijs-Roubaix.
In  tegenstelling hiermee wordt er soms niet gecommuniceerd 
want de goed nieuwsshow moet blijven duren. In het verslag van 
het Politiecollege lezen we: "In het schepencollege van Assenede 
is er beslist om de gemeenschapswachten niet over te nemen in 
hun personeelsbestand, dus kunnen ze maximaal bliven tot 31 
december 2018 en/ of worden ze niet vervangen." Heeft u dit al 
ergens gelezen?
Dit wordt bewust niet gecommuniceerd uit vrees voor negatieve 
reacties op "geen paars op straat".

Koen Van Ootegem, gemeenteraadslid

De oude pastorie in Bassevelde wordt niet onderhouden en staat te 

verkommeren.




