
Vanuit de oppositie zijn we er dit jaar in 
geslaagd 3 concrete realisaties te 
verwezenlijken in de 3 deelgemeenten, 
doe ons dat maar na !

Net voor de zomer  heeft de gemeente asfalteringswerken laten uitvoeren in delen 
van 5 Groot-Berlaarse straten: Daalbos, Hoogstraat, Beukenlaan, 
Mosseveldstraat en Melkerijstraat. CD&V is tevreden met deze werken maar 
vraagt ook investeringen in de wegenis te voorzien de volgende jaren op basis 
van objectieve beoordelingscriteria. 

Het is al een hele tijd geleden dat er nog eens op deze schaal asfalteringswerken uitgevoerd 
werden in onze gemeente. Als CD&V kunnen we 
dus alleen maar tevreden zijn dat de huidige 
meerderheid eindelijk werk maakt van 
minimaal onderhoud van onze 
gemeentewegen. 

Om ervoor te zorgen dat het gemeentebestuur 
ook de volgende jaren blijft inzetten op meer 
structureel onderhoud van de wegen ijvert 
CD&V voor het opmaken van een inventaris van 
alle wegenis in Berlare, Overmere en Uitbergen 
aan de hand van de beschrijvingen zoals deze 
gebruikt worden door het erkende 
opzoekingscentrum voor de wegenbouw. 
Deze inventaris maakt het mogelijk 
beleidsmatig verantwoorde keuzes te maken 
inzake wegeniswerken. 

Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat, door 
jaarlijks te investeren, de kwaliteit van onze 
wegen verbetert en we op een objectieve manier 
de grootste problemen het eerst aanpakken. 

CD&V WIL JAARLIJKS 
INVESTEREN IN DE 
GEMEENTEWEGEN

Extra middelen voor de waterfeesten 
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
Yves.poppe@hotmail.com
www.berlare.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/berlare.cdenv

in BERLARE
Berlare.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlare jaargang 18 - januari 2018

Na een nieuwe keuken voor de Venne, 
een reglement dat ervoor zorgt dat 
Berlaarse verenigingen activiteiten 
mogen organiseren in het kasteelpark 
heeft CD&V Berlare dit jaar een 3de 
realisatie beet. 

Met de nieuwe invulling van het 
museum aan het donkmeer werd 
gezocht naar een oplossing voor de 
boerenkrijgcollectie. CD&V stelde voor 
om een tentoonstellingsruimte te 
voorzien in het Oud Gemeentehuis van 
Overmere.  

Boerenkrijgcollectie 
terug naar Overmere

Het provinciebestuur investeert jaarlijks  4,5 
miljoen EUR  in haar toeristisch beleid. Ook 
Berlare pikt een graantje mee en kreeg 5000 
EUR subsidies voor de Waterfeesten op en 
rond het donkmeer. 
Dit bedrag kadert binnen de 
subsidiemogelijkheden rond  grote 
toeristische evenementen met ruime 
uitstraling. 

“Toeristische evenementen zijn ware 
publiekstrekkers en deze trachten we 
maximaal te ontplooien,” zegt 
gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V). 
Het provinciebestuur behoudt ook na 1 
januari 2018 haar bevoegdheid toerisme, 
dus ondersteuning zal ook op langere 
termijn voorzien blijven. 
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Met de uitreiking van de ‘Oranje Puit’ 
willen we als CD&V een project of 
vereniging in de schijnwerpers zetten 
waar vrijwilligers zich inzetten voor de 
goede zaak en voor een warme 
samenleving.

We  hebben ervoor gekozen om onze eerste 
oranje puit uit te reiken aan Samana Berlare. 
Samana Berlare (het vroegere ziekenzorg)    
vierde begin oktober  zijn 50 jarig bestaan. 

Samana verenigt vrijwilligers die zich 
engageren om chronisch zieke mensen en 
zorgbehoevende mensen te helpen om een 
kwaliteitsvol leven uit te bouwen en dit 

ondertussen reeds 50 jaar lang. 

Voor CD&V  reden genoeg om het bestuur 
eens extra in de bloemetjes te zetten en hen 
de oranje puit te overhandigen. 

Op de gemeenteraad van oktober 
stelde de Open-VLD/SP.a meerderheid 
voor om restaurant 'De Snoeck' te 
renoveren. De raming voor deze 
opdracht bedraagt 225.465,97 euro 
exclusief btw, waarvan 181.155,04 
excl. btw ten laste van gemeente 
Berlare. 

Dat het gemeentelijk patirmonium degelijk 
onderhouden moet worden is voor CD&V een 
evidentie . Voor CD&V was de renovatie van 
restaurant 'De Snoeck' echter geen prioriteit. 
Volgens ons zijn er andere gemeentelijke 
gebouwen die minstens evenveel, en zelf nog 
meer aandacht verdienen 

De huidige meerderheid denkt hier echter 
anders over en investeert deze legislatuur 
nog 181.155 euro in de renovatie van het dak 
en de muren. De oorspronkelijke raming van 
100.000 euro was nog verteerbaar, de nieuwe 
raming van 181.155 euro is voor ons een brug 
te ver.  CD&V heeft zich dan ook onthouden 
tijdens de stemming in de gemeenteraad. 

Als CD&V hebben we wel kunnen bekomen 
dat een onafhankelijke neutrale instantie, 
nadat de werken uitgevoerd zijn, de huurprijs 
zal bepalen. Zo krijgen we  op een objectieve 
manier een correcte huurpijs en is dit 
transparant voor iedereen. Constructieve 
oppositie voeren in plaats van polariseren 
noemt men dat ! 

Het gemeentebestuur besliste op de 
gemeenteraad van september om een 
nieuwe invulling te geven aan het 
‘Museum Donkmeer’. Er wordt een 
opdracht uitgeschreven om het 
huidige 'Museum Donkmeer' te 
herwerken tot een volwaardig 
belevingscentrum met drie 
complementaire luiken: natuur, 
toerisme en het ontstaan van onze 
gemeente. Voor CD&V is het belangrijk 
dat het boerenkrijgverleden van 
Overmere maximaal bewaard blijft.  

De focus van het nieuwe museumconcept zal 
verschuiven van boerenkrijg en democratie 
naar natuur en toerisme. CD&V   stelde tijdens 
de gemeenteraad voor om de stukken die nu 
in het ‘Museum Donkmeer’ staan en te maken 
hebben met het boerenkrijgverleden 
maximaal te bewaren en te ontsluiten. 

Voor CD&V is het duidelijk dat het 
boerenkrijgverleden nog steeds een centrale 
plaats verdient in onze gemeente. Als CD&V 
hebben wij het gemeentebestuur dan ook 
gevraagd om in het oude gemeentehuis van 
Overmere een tentoonstellingsruimte te 
voorzien die volledig in het teken staat van de 
Boerenkrijg. Dit kan perfect gebeuren waar 
nu de bib gevestigd is. Dit is ook de uitgelezen 
kans om de bib-werking in Overmere te 

versterken door deze op zijn beurt te 
verhuizen naar de lokalen boven de 
gemeentelijke feestzaal. Dit creëert 
mogelijkheden om van de gemeentelijke 
feestzaal in Overmere een echte 
ontmoetingsruimte te maken en hier een 
dynamiek te creëren in Overmere. 

Opmerkelijk is dat we hier als CD&V voor de 
derde keer op rij hebben kunnen wegen op 
het beleid. We hebben al gezorgd voor een 
nieuwe keuken in de Venne,  een reglement 
dat ervoor zorgt dat Berlaarse verenigingen 
activiteiten mogen organiseren in het 
kasteelpark en nu dat de boerenkrijgcollectie 
een prominente plaats krijgt in het dorp van 
Overmere. 
 
 

“CD&V Berlare overtuigde de 
Open-VLD/SP.a meerderheid 
ervan dat de 
boerenkrijgcollectie terug moet 
naar het centrum van 
Overmere en een permanente 
tentoonstellingsruimte 
verdient !”

BOERENKRIJGCOLLECTIE  
TERUG NAAR OVERMERE 

Met onze constructieve 
voorstellen maken WIJ 
het verschil.  

2

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 
info@berlare.cdenv.be. 

ZIN EN ONZIN OVER 
"RESTAURANT DE 
SNOECK" 
Het standpunt van CD&V in dit gevoelig dossier 

CD&V reikt eerste 'Oranje Puit' uit aan Samana 

In Memoriam 

René van Hove 

Op 4 april 2017 ontviel ons voormalig 
schepen René van Hove . René was jarenlang 
één van de sterkhouders van onze partij in 
Overmere. Als CD&V bieden wij onze 
oprechte deelneming aan aan zijn vrouw 
Maria en zijn familie. We houden eraan om 
René via deze weg te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en engagement voor onze 
gemeente en voor Overmere in het bijzonder. 

3

Het bestuur van Samana kreeg de 'oranje puit' 

overhandigd door een delegatie van CD&V 
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