
Op 28 januari 2018 houdt CD&V 
Wachtebeke haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in het 
Cultuurhuis Safarken. U bent van 
harte uitgenodigd!!

CD&V Wachtebeke heeft de gewoonte 
supergezellige feestjes en activiteiten te 
organiseren, dit bewijzen bovenstaande 
foto's van onze fietstocht, ontbijt, 
eetfestijn en cocktailavond (Topetegoare  

-Jong CD&V).
Schrijf daarom  alvast de datum van ons 
volgende 'feestje' in je agenda! We 
nodigen je immers graag uit op onze 
nieuwjaarsreceptie op 28 januari 2018, 
van 11u tot 13u in het Cultuurhuis 
Safarken! Wij zorgen voor bubbels, 
ambachtelijke versnaperingen en een 
gezellige setting. 
De receptie zal worden opgeluisterd door 
een boeiende gastspreker, die later zal 

worden aangekondigd. 
Hou ook  ons verdere programma in het 
oog: in het voorjaar organiseren we 
immers opnieuw een heuse 
familiefietstocht en in de zomer, na het 
succes van 2017, shaken we op 
Safarkensmarkt opnieuw heerlijke 
cocktails! Eind september zal naar 
jaarlijkse gewoonte het CD&V-eetfestijn 
doorgaan, waar weer heerlijk gesmuld 
zal worden.  Tot dan!

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:
Ronny Droesbeke
Voorzitter
droesbeke.debaets@telenet.be

Volg ons op Facebook:
CD&V  Wachtebeke heeft haar 
eigen facebookpagina!

in WACHTEBEKE
Vindt ons ook op facebook!

Wijblad  van CD&V-Wachtebeke December 2017

Een Warm & Wervelend 2018!
Het nieuwe jaar komt eraan, een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen, en vol 
momenten die nieuwe herinneringen creëren!
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2018 wordt ongetwijfeld een bewogen, maar 
warm jaar, niet in het minst voor politiek 
Wachtebeke, gelet op de naderende 
gemeente-raadsverkiezingen. Vooraleer we 
ons daar echter zorgen over maken, willen we 
u alvast een fantastisch nieuw jaar wensen! 
Dat 2018 een jaar mag worden dat 

gekenmerkt wordt door liefde , vreugde, en 
mooie momenten. CD&V Wachtebeke wenst 
iedereen fijne feestdagen en nodigt u alvast 
uit op haar nieuwjaarsreceptie op 28 januari 
in het Cultuurhuis, om 11u, waar iedereen 
welkom is. 
Prettige feesten!

Save the date!



Sanne
Kopvrouw van CD&V 
Wachtebeke in 2018

Wie is ze?

Sanne Alexander

26 jaar  -  juriste   

gemeenteraadslid  -  fractieleidster

Een geboren en getogen Wachtebeekse, met het hart 
op de juiste plaats en zonder blad voor de mond.  Een 
vrouw die er niet vies van is haar handen uit de mouwen 
te steken en het beste met Wachtebeke voor heeft. 

Al van kleins af is Sanne actief in het Wachtebeekse 
verenigingsleven. Van muziekles, turnen bij Valdese, tot 
rasechte chiro-griet die zich engageerde (en nog steeds) in de 
Wachtebeekse jeugdraad. 
Ze groeide op als 'boerendochter' op de melkveehouderij van 
haar ouders in de Meersstraat (witte koeien op het dak). Deze 
roots maken dan ook dat ze een hart voor landbouw heeft, en 
bij uitbreiding voor de landelijkheid van de hele gemeente. 
Na de Sint-Laurensscholen te Wachtebeke en Zelzate, waar ze 6 
jaar Latijn-Wiskunde volgde, startte ze op haar 18de met de 

opleiding rechten aan de Ugent. Daar specialiseerde ze zich in 
het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, waardoor ze nog voor 
ze afgestudeerd was, aan de slag kon op het kabinet van Vlaams 
minister Joke Schauvliege en het ondertussen geschopt heeft 
tot juridisch adviseur in deze vakgebieden.
Ook de politieke microbe heeft haar gebeten. Nadat ze bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2012 meteen een mandaat als 
gemeenteraadslid in de wacht kon slepen - en ondertussen het 
geschopt heeft tot fractieleidster - deed ze in 2014 ook mee aan 
de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement, waarbij ze een zeer 
mooi resultaat neerzette. 

CD&V Wachtebeke wil met Sanne op kop volop voor de 
vernieuwing en de verjoning gaan, zodat levenslang wonen en 
leven op Wachtebeke mogelijk wordt, voor elke generatie!

Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (GRUP) 
'Moervaartvallei'
Het GRUP Moervaartvalei kan, als het definief wordt 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, heel wat 
betekenen voor de Wachtebeekse landbouwers.

Ter hoogte van Moervaart-noord, d.w.z. tussen het water en de 
Pottershoek-Warande, zal immers bijna alle landbouwgrond 
worden omgezet in natuurgebied. Het gemeentebestuur 
verleende hiertoe een positief advies aan Vlaanderen, waarmee 
ze dus akkoord gaat met het verlies van tientallen hectaren 
landbouwgrond en haar landbouwers ondergeschikt acht aan 
natuur. Een heel erg jammere zet vinden wij...
Het openbaar onderzoek liep af op 10 november 2017. 
Vlaanderen verwerkt nu alle bezwaren. De definitieve 
goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt dit voorjaar 
verwacht.

(Foto: EMT, bron: Het Nieuwsblad)

Herinrichting kruispunt 
Stationstraat-Axelsvaardeken: 
ondoordacht beleid! 
Op de gemeenteraad van november 2017 keurde de 
meerderheid de plannen goed om het kruispunt 
Stationstraat-Axelsvaardeken 'veiliger' te maken. Een 
complete misser!

De plannen leiden namelijk tot het herleggen van de hoofdas van 
de baan. Concreet betekent dit dat al het doorgaand verkeer, 
komende van Overslag (Ramonshoek) naar het Dorp, niet langer 
door de Stationstraat zal worden gestuurd, maar wel over het 
Axelsvaardeken. Dat de fietssnelweg net op die baan een 
voorrangsoversteekpunt heeft, wordt volledig genegeerd door 
het gemeentebestuur. Ook de slechte staat van het wegdek van 
het Axelsvaardeken vinden ze van geen belang. 
Dit is een draak van een beslissing, en we vragen ons af waar dit 
zal eindigen...




