
Davy:  Geniet, dans, schitter & straal.  Kies er 
niet eentje maar doe het dit jaar allemaal! 

Dirk: Onze beste wensen voor een gezond, 
gelukkig & sprankelend 2018! 

Etienne: Een vredevol 2018 waarin iedereen 
onbevangen luistert naar elkaar; waarin men 
eerlijk is met zichzelf & de anderen.

Jacques: De hoop voor een inspirerend jaar 
waarin we het blijven opnemen voor mekaar 
zodat iedereen mee is . 

Nelly:  We wensen iedereen een gezond 2018 
& we hopen op meer verdraagzaamheid. 

Rita: Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar 
vol vriendschap, gezondheid & geluk! 

Sofie: Ik wens jullie een jaar met een 
stralende gezondheid, warme vriendschap & 
mooie momenten!

Steffi: Ik wens vrede, hoop & liefde. Vandaag, 
morgen & altijd. 

Victor: Gelukkig nieuwjaar & veel succes & 
geluk!

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:
Steffi Beyaert, voorzitter
cdenv.gavere@gmail.com
www.gavere.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/gavere.cdenv

in GAVERE
Gavere.cdenv.be
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Gavere, 
Warme Wensen!
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Beste inwoner van Gavere. 
Allereerst onze beste wensen 
voor 2018!

Ik nodig u  hierbij namens ons bestuur  
uit om op zondag 28 januari 2018 
vanaf 11u samen met ons het glas te 
heffen op het nieuwe jaar ( zie p. 2).   In 
dit Wij-blad kunt u ook meer lezen over 
de genomineerden voor de  Ampersand 
2017 die wij op onze receptie uitreiken.

2017 was een jaar vol uitdagingen. We 
werkten hard achter de schermen en 
maakten ook tijd om gezellig samen te 
zijn. Zo trokken we in november op 
uitstap  naar Brussel. 

2018 wordt voor ons uiteraard een 
belangrijk jaar: in oktober trekken wij 
opnieuw naar de kiezer.  In dit WIJ-blad 
lezen jullie meer over onze lijsttrekker 
(p. 2) én geven een woordje uitleg bij 
enkele concrete beleidsprojecten  (p.3). 

Steffi Beyaert

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
onze lijsttrekker

Nieuws uit OCMW & Gemeente

Ampersand 2017: genomineerden

Onze warme wensen

Gelukkig 
nieuwjaar Gavere!

ONZE WARME WIJ-WENSEN VOOR HET 
NIEUWE JAAR



Dirk Martens trekt  onze lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 14 oktober 2018.

Dirk Martens is onze 
lijsttrekker in 2018
"Wij beloven geen luchtkastelen maar willen stap 

voor stap vooruit voor een beter Gavere." 

Ampersand 2017
Op 28 januari 2018 zullen wij  tijdens onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de tiende 
Ampersand  uitreiken. 

Dit is een prijs die wij uitreiken aan een  
Gaverse organisatie, vereniging of 
persoon die zich in 2017  op een bijzonder 
verdienstelijke wijze heeft ingezet in en 
voor Gavere. 

Het bestuur van CD&V Gavere selecteert 
elk jaar 3 genomineerden. Elk bestuurslid 
stelt kandidaten voor, waarna we  
stemmen over de uiteindelijke 
genomineerden.

Op 14 oktober 2018 zijn het opnieuw 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij 
trekken dan onder eigen naam naar 
de kiezer, met onze schepen Dirk 
Martens als lijsttrekker. Hij nam met 
enthousiasme deze uitdaging aan. 

Voorzitter Steffi Beyaert: 
”We zijn volop naar de verkiezingen van 
oktober 2018 aan het toewerken. Zo zijn 
we ook  de lijst aan het samenstellen: het 
zal een mix worden van nieuwe en ervaren 
kandidaten. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze 
ploeg een mooi resultaat zullen behalen. 
Met Dirk hebben we een sterke lijsttrekker. 
Hij heeft de voorbije jaren als schepen  hard 
gewerkt en heeft met visie en 
gedrevenheid onze gemeente mee 
bestuurd.” 

Dirk Martens: 
”Ik dank het partijbestuur voor het 
vertrouwen. Het is onze ambitie om met 

CD&V opnieuw deel te nemen aan het 
beleid. Het werk is immers niet af en er 
wachten nog heel wat uitdagingen. 

Wij beloven geen luchtkastelen maar 
willen stap voor stap vooruit gaan om de 
levenskwaliteit in onze gemeente te 
verbeteren. Dit op het vlak van onder meer 
mobiliteit, fiets- en voetpaden,  een 
gezonde leefomgeving, sociaal beleid, 
ondersteuning van verenigingen, 
betaalbaar wonen, onderwijs en het 
voorzien van de noodzakelijke sportinfra-
structuur. 

Als de kiezer ons de kans geeft om mee het 
beleid te voeren dan zullen we dat met veel 
enthousiasme en verantwoordelijkheids-
zin doen. 

Het is dan ook met veel goesting dat ik het 
lijsttrekkerschap heb aanvaard voor CD&V 
Gavere!” 

Infoavond  over de sporthal & het  
ontmoetingscentrum
Het gemeentebestuur wil in de Sportdreef 
een sporthal en ontmoetingscentrum 
voorzien. Het dient een functioneel en 
duurzaam gebouw te worden. We plannen 
een sporthal met 3 speelvelden, 
kleedkamers en een cafetaria. In dit complex 
is er naast sportclubs ook plaats voor jeugd- 
en seniorenwerking, toerisme … 

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert 
het gemeentebestuur over dit project een 
infoavond. Tijdens de infoavond krijg je 
meer informatie over de manier waarop dit 
centrum kan worden gerealiseerd en hoe 
men tijdens dit traject kan participeren.  
Iedereen is vanaf 19u30 welkom in de 
voetbalkantine te Vurste (Leenstraat 78). 
Inschrijven voor deze infoavond kan tot 
maandag 22 januari.

Herinrichting Sportdreef 
Op basis van een herinrichtingsplan 
verbeteren en verfraaien we de recreatieve 
zone in de Sportdreef. Concreet werden er in 
2017 al nieuwe terreinen aangelegd voor 
beachvolley en is er een tussenkomst 
geweest voor de verlichting van de 
tennisvelden met led-armaturen. 

In 2018 wordt achteraan in de Sportdreef 
een parking aangelegd en komt er een 
nieuwe kantine voor de boogschutters en de 
vissers. We verhogen ook het budget voor 
het onderhoud van de Sportdreef. De 
gemeentelijke tennisclub Gavere blijft 
voorlopig op de huidige locatie. We 
investeren in de dringende heraanleg van de 
tennisterreinen. 

Project Markt
In 2018 zal de bouw van 4 sociale 
appartementen en één kantoorruimte op de 
Markt klaar zijn. Eén van de appartementen 
zal dienen als doorgangswoning, de andere 
zullen als sociale woning verhuurd worden. 
Zo komen we alweer een stap dichter bij het 
behalen van het sociaal objectief  in 2020.

Reglementen sociale voordelen 
Met de OCMW-raad waken we er steeds  weer 
over dat de diensten en voordelen  ook 
effectief gebruikt worden door zij die er het 
meeste nood aan hebben en dat deze ook 
eerlijk zijn voor de gebruiker. Daarom 
evalueren we regelmatig de reglementen en 
passen deze waar nodig aan. Denk maar aan 
de mantelzorgpremie, de karweidienst, de 
poetshulp ...

Ontdek tijdens onze nieuwjaarsreceptie wie 

dit beeldje mee naar huis mag nemen!

De genomineerden

Het bestuur selecteerde dit jaar volgende 
3 genomineerden:

1. Vzw De Bolster
2. De Lustige Tonussen
3. KSC Dikkelvenne

Wie van hen sleept de Ampersand 2017 in 
de wacht? Kom het tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie te weten!  

NIEUWS UIT GEMEENTE & OCMW 
Hieronder geven we wat meer uitleg bij enkele concrete projecten die (verder) 
vorm krijgen in 2018.
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