
“De keuze voor een nieuwe keuken in 
SCC De Venne is de keuze voor een 
leefbaar Uitbergen. 

Wie is Yves ? 

Yves is 26 jaar en werkt bij stad Aalst
Yves woont samen met Anne-Sophie Uyttendaele in de Pastoor Christiaensstraat 
Yves is een echt buitenmens en ondervoorzitter van de Landelijke Gilde 

Waar staat Yves voor ?
Als kersvers voorzitter wordt het mijn uitdaging 
om CD&V te doen bloeien in Berlare. 
Want CD&V wil een partij zijn van en voor alle 
inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen. 

CD&V is een partij die geworteld is in het 
verenigingsleven en mensen verbindt. 
CD&V is een partij waar naar de mensen 
geluisterd wordt en waarvoor inspraak en 
betrokkenheid primeert. Wij luisteren naar u, 
want uw mening telt. 
We voeren een sterke oppositie tegen 
beslissingen die het algemeen belang niet 
dienen maar als CD&V werken we echter 
constructief samen met de meerderheid als dit 
in het belang is voor Berlare, Overmere en 
Uitbergen. 

Want met CD&V willen we het verschil maken om 
onze fantastische gemeente nog beter te 
maken. En ik wil daar meer dan ooit mijn 
schouders onder zetten.

YVES POPPE NIEUWE 
VOORZITTER CD&V 
BERLARE 

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:
Yves Poppe
cdenv.berlare@gmail.com
berlare.cdenv.be

in BERLARE
Berlare.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlare jaargang 17 - april 2017
,,

De meerderheid wil bijkomende 
parkeerplaatsen realiseren aan SCC De 
Venne. Hiervoor moet echter de 
bestaande keuken afgebroken worden. 

Als CD&V kunnen we deze bijkomende 
parking alleen maar toejuichen maar 
vragen we dat het gemeentebestuur 
budget vrijmaakt voor een nieuwe 
keuken, in het belang van het Uitbergs 
gemeenschapsleven.

Lees hierover meer op pagina 2.

CD&V in de bres voor 
'De Venne' Uitbergen 

Gemeenteraadslid  Jan de Palmenaer 
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Het gemeentebestuur wil het 
beurtelings parkeren vervangen door 
geschrankt parkeren op het Dorp van 
Berlare.   

Als CD&V waren we benieuwd naar de mening  
van de mensen van het Dorp en zijn we een 
zaterdagnamiddag op pad geweest. We 
hebben heel wat mensen gezien en 
gesproken met verschillende meningen. Wat 
ons vooral opviel was dat mensen toch heel 
wat vragen hadden: rond het aantal 
parkeerplaatsen, mogelijke problemen voor 
de doorstroming van brandweerdiensten en 
landbouwvoertuigen, … 

Als CD&V willen we het gemeentebestuur dan 
ook de suggestie doen om bij gelijkaardige 
projecten meer in overleg te gaan met de 
buurtbewoners om zo het draagvlak te 
vergroten en de vele onduidelijkheden van bij 
het begin weg te werken. 

Démarche CD&V zorgt voor een 
structurele oplossing m.b.t. de 
openstaande schuld inzake huur en 
nutsvoorzieningen in het 
voetbaldossier en stelt gelijkheid 
tussen sportclubs voorop.

Als CD&V vinden we het nog steeds 
onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur dit 
dossier 9 jaar lang liet aanslepen en niet 
eerder actie ondernam.
Vanaf de eerste dag dat het gemeentebestuur 
ondervond dat SK Berlare het moeilijk had 
om de overeenkomst na te leven hadden er 
gesprekken moeten opgestart worden om tot 
een vergelijk te komen dat haalbaar was  voor 
iedereen. 

Met onze actie wilden we als CD&V aan het 
gemeentebestuur het signaal geven dat 
onmiddellijke actie vereist was om een 
verdere ontsporing te voorkomen in het 
belang van SK Berlare en de gemeente. De 
oplossing die men nu na 9 jaar op de 
gemeenteraad voorstelde kon dan ook op de 
volledige steun van CD&V rekenen. Dankzij de 
tussenkomst van CD&V op de gemeenteraad 
hebben we er ook kunnen voor zorgen dat 
SKV Overmere op een gelijke manier 
behandeld wordt. De kosten voor de 
nutsvoorzieningen uit het verleden zullen 
gedragen worden vanuit de gemeente en dit  
zowel voor SK Berlare als voor  SKV Overmere. 
Hiermee zorgt CD&V voor daadwerkelijke 
gelijkheid van alle clubs in de gemeente!   

CD&V steunt de roep van de 
Uitbergenaars om een nieuwe keuken 
te voorzien aan SCC De Venne. 

Extra parkeerplaatsen 
De huidige meerderheid heeft het plan 
opgevat om de gebouwen voor SCC de Venne 
te slopen en hier parkeerplaatsen van te 
maken. SCC De Venne werd nog onder het 
vorige CD&V-bestuur gebouwd met de 
bedoeling om het verenigingsleven ook in 
deelgemeente Uitbergen te ondersteunen. 
In het gebouw van De Venne zelf werd 
oorspronkelijk slechts een kleine keukenblok 
voorzien omdat in het gemeentelijk gebouw 
dat zich net naast SCC bevond, een keuken 
aanwezig was. Omwille van het aanpakken 
van de directe omgeving van SCC De Venne 
en het aanleggen van extra parkeerplaatsen 
dient deze keuken echter afgebroken te 
worden.

CD&V in de bres voor het 
gemeenschapsleven 
Voor CD&V is het duidelijk: er dient in de 
aanpak van deze site een nieuwe aanbouw 
met keuken voorzien te worden. Op deze 
manier kunnen de kookactiviteiten van 
diverse verenigingen blijven doorgaan en 
blijft SCC De Venne nog steeds een 

aantrekkelijke en goed uitgeruste zaal die 
voor allerhande activiteiten kan gehuurd 
worden. 

Ook vanuit de dorpsraad is de vraag naar een 
nieuwe keuken voor SCC De Venne na de 
sloop van de oude gebouwen meerdere 
keren gesteld aan het gemeentebestuur 
maar de Uitbergenaars krijgen bij de Open 
VLD-SP.a schepenen geen gehoor. 

" In tegenstelling tot de huidige 
meerderheid zijn wij bij CD&V 
niet blind voor de grieven van 
de Uitbergenaars." 

Voor CD&V is het duidelijk: het 
verenigingsleven maakt het leven in onze 
gemeente zoveel aangenamer, zeker voor 
Uitbergen is SCC de Venne de locatie voor 
samenhorigheid en ontmoeting. In 
tegenstelling tot de huidige meederheid 
onderschrijven we vanuit CD&V dan ook 
volmondig de vraag naar een nieuwe keuken 
voor SCC de Venne. 
CD&V vind dat het verenigingsleven 
maximaal ondersteund moet worden en dit 
in alle deelgemeenten!

CD&V WIL EEN KEUKEN 
VOOR SCC DE VENNE 
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Heb je zin om mee je schouders te zetten onder CD&V Berlare en je 
in te zetten voor onze gemeente ?

Neem dan vandaag nog contact op met CD&V via 
cdenv.berlare@gmail.com.  

CD&V ZORGT VOOR 
GELIJKE BEHANDELING 
TUSSEN SPORTCLUBS   
Voor CD&V primeert een maximale ondersteuning 
van sportclubs en een gelijke behandeling 

CD&V op pad – geschrankt parkeren op het Dorp  

In memoriam: Frans De Smet 
en Herman De Bruycker

De afgelopen maanden namen we met 
CD&V afscheid van 2 voormalige 
sterkhouders van onze partij

Eind december 2016 overleed Frans De Smet 
op 80-jarige leeftijd.
Frans was vanaf 1976 jarenlang OCMW-
raadslid en gemeenteraadslid voor CVP. 
Iedereen die met Frans samenwerkte, 
herinnert zich de grote inzet voor de 
gemeente en meer specifiek zijn sociale 
gedrevenheid en dit zowel binnen de politiek 
als erbuiten. Velen zullen zich zijn 
onuitputtelijke inzet binnen Ziekenzorg en 
de Mindermobielencentrale herinneren, 
zelfs tot op het moment dat Frans het zelf 
moeilijk kreeg met zijn gezondheid.

Herman de Bruycker een icoon in Uitbergen 
en jarenlang actief in onze partij is ons begin 
februari ontvallen op 76 jarige leeftijd. 
Herman was nog schepen in Uitbergen en is 
CVP gemeenteraadslid geweest van 1976 tot 
2000. 
Herman stond gekend voor zijn 
enthousiasme en engagement als dijkgraaf, 
voorzitter van WTC de Dorpsvrienden, lid van 
de doprsraad, … 

Wij willen vanuit CD&V ons respect 
uiten voor het politieke en andere 
vrijwilligerswerk dat Frans en Herman 
verzetten voor onze gemeente en zijn 
inwoners. 
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 CD&V luistert naar u ! 




