
Meer dan 150 aanwezigen konden in 
september genieten van steak-à-
volonté in 't Helleken. Het was tevens 
het uitgelezen moment om onze 
lijsttrekker voor de  komende  
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
voor te stellen. Maaike werd op het 
podium geroepen door niemand 
minder dan  Sammy Mahdi, nationaal 
jongerenvoorzitter bij CD&V. In haar 
speech benadrukte Maaike haar 

ambitie om er met onze partij voluit 
voor te gaan en om op beleidsvlak 
andere klemtonen te leggen.
Ook Mieke Van Hecke, gewezen 
topdame van het Katholiek onderwijs 
én lijsttrekker voor CD&V Gent, wist 
alle aanwezigen te boeien met haar 
visie op onze partij en haar 
vertegenwoordigers. Vlaams 
parlementslid Robrecht Bothuyne, 
gaf een stand van zaken i.v.m. het 

energieplan. Als afsluiter kwam 
Vlaams minister Joke Schauvliege 
onze nieuwe lijsttrekker nog een hart 
onder de riem steken. Ze wenste 
Maaike veel succes toe in de komende 
drukke  periode.   Gezien de smakelijke 
gezelligheid van deze "Maaike steakt", 
volgt er in 2018 zeker een tweede 
editie. Noteer alvast zaterdag 15 
september 2018 in uw agenda! 

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:
Nicole Van Duyse
(cdenv.stekene@gmail.com)
www.cdenv.stekene.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvstekene

in Stekene
Stekene.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Stekene jaargang 18 - januari 2018.

Onze CD&V-mandatarissen en alle CD&V - bestuursleden wensen alle 
Stekenaren van harte een gelukkig nieuwjaar toe. Vooreerst een goede 
gezondheid en dat ook al jullie dromen en wensen mogen uitkomen !
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In dit blad vinden jullie 3 thema's die ons 
momenteel nauw aan het hart liggen: 
verkeersveiligheid met o.a. het fietspad in de 
Nieuwstraat, het te dure project voor het 
Zomerhuis en de toekomst van het 
Gildenhuis. Dank ook aan iedereen die onze 
veilig-naar-schoolactie heeft ondersteund 

met het ophangen van de affiche. Momenteel 
werken we verder aan de thema's die wij 
belangrijk vinden voor de toekomst van 
Stekene. Wij hopen elkaar te onmoeten op 
ons ontbijt van 21 januari om op een gezellige 
wijze het nieuwe jaar in te zetten. 
Nicole Van Duyse, CD&V Voorzitter Stekene.

Maaike steakt...



 ITEMS WAAR WIJ ECHT WAKKER VAN 

LIGGEN !!!

* Zomerhuissite

* toekomst Gildenhuis

* fietspad Steengelaag

MAAIKE ONTBIJT...
samen met onze CD&V raadsleden.
Gastspreker: Tom Vandenkendelaere 
Europees parlementslid

ZONDAG 21 JANUARI 2018 
OM 9.00 UUR

Locatie: Gildenhuis, dorpstraat 42 te Stekene

15 € per persoon voor leden, niet leden betalen 18 €
inschrijven (uiterlijk op 16 januari) via storting op  
BE20 7512 0874 5656
info: Luc Strobbe 0486/73 43 51

STEKENE

De site van het voormalige Zomerhuis heeft inderdaad een fikse 
opfrisbeurt nodig. Maar moet dit zoveel kosten? CD&V is er vast 
van overtuigd dat het betaalbaarder kan en meent dat het 
project multifunctioneler moet aangepakt worden, onder 
andere naar onze plaatselijke verenigingen toe. En dat ook het 
Zomererf zijn activiteiten op  eigen wijze kan  verderzetten. 

De VZW Parochiale Werken heeft het moeilijk met het 
verderzetten van het beheer van het Gildenhuis. Omdat mensen 
samenbrengen essentieel is in onze levendige gemeente mag 
de zaal absoluut niet verdwijnen. Het gemeentebestuur stelt 
daarom voor het beheer over te nemen. Het patrimonium 
daarentegen blijft eigendom van de VZW. Daarbij zal CD&V ten 
allen tijde blijven ijveren voor een vlot en betaalbaar gebruik van 
de parochiezaal!

De aanleg van het afzonderlijk liggend fietspad in de 
Nieuwstraat, langsheen het Steengelaag, loopt jammer genoeg 
vertraging op door diverse bezwaarschriften. Onze partij wenst 
voluit mee te werken aan deze broodnodige realisatie. 
Veiligheid, vooral voor onze schoolgaande jeugd, moet hier de 
logische voorrang krijgen!

Volg de realisaties van CD&V - Stekene via 
www.stekene-cdenv.be
Wil je op de hoogte blijven van onze planning en organisaties, 
stuur een mailtje en schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
cdenv.stekene@gmail.com
Uit de ingezonden aanvragen,  worden  eind februari enkele 
leesboeken verloot.  Veel succes!

Lutgarde Oste: winnaar "veilig naar 
school-actie" 

Heel wat affiches kleurden gedurende september en 
oktober het straatbeeld.

Een bewijs dat heel wat mensen, samen met CD&V 
Stekene, begaan zijn met de veiligheid op weg van en naar 
school.

Wie de affiche ophing, maakte kans op een mooie prijs.

De winnaar, Lutgarde Oste, kreeg een mooie ontbijtmand 
aangeboden.

Proficiat!

Met fluohesje  en grijptang trokken we op pad. Jong en oud, want 

dit is een item dat ons allen aangaat.

CD&V Stekene maakt schoon...

Samen met onze CD&V mandatarissen en enkele 
sympathisanten ging onze lijsttrekker Maaike op pad 
om de handen uit de mouwen te steken want een 
propere gemeente is een aangename gemeente om in 
te wonen.

Ondanks de goede inspanningen van onze gemeente, de groen-
en milieudienst in het bijzonder, haalden wij in een goed uur 5 
zakken zwerfvuil op. De CD&V ploeg vertrok aan 't Oud Station, 
om zo  via de Nieuwstraat,  de sporthal, de  Markt, de  Dorpsstraat 
en de route terug te keren.  Zwerfvuil hoort niet thuis in onze 
gemeente! Mensen blijven sensibiliseren is daarom de 
boodschap, zo blijkt.
In de loop van het jaar kom je ons zeker nog tegen in de 
deelgemeenten en verschillende wijken. Wil je mee op pad? Geef 
ons gerust een seintje!

Onze winnaar Lutgarde Oste met partner, samen met onze 

lijsttrekker.
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