
“Great things never 
came from comfort 
zones”
Zoals elk huis op jaren is ook de 
gemeente Kluisbergen toe aan 
renovatie. Het sluiten van de Centrale en 
het zwembad laten diepe sporen na. Met 
de CD&V-ploeg geloven we in 
Kluisbergen en kiezen we  voor de weg 
vooruit. We willen investeren in een 
gemeente die niet alleen een huis maar 

ook een thuis moet zijn voor al haar 
inwoners.

Daarin is een goede sportaccommodatie 
voor jong en oud essentieel. Hier willen 
we  mensen, verenigingen en scholen 
samenbrengen over de deelgemeenten 
heen. Een plaats waar men zich door 
inspanning kan ontspannen. Waar we 
onze sportieve talenten en interessen 
kunnen ontplooien.

Wij gaan voor een compleet nieuw 
sportcomplex in het hart van onze 
gemeente, dat makkelijk en veilig 
bereikbaar is langs de fietssnelweg, maar 
ook voorziet in een ruime parking. Waar 
er plaats is voor zowel indoor  (sportzaal, 
basket, cafetaria,...) als outdoor 
(kunstgras, tennis, padel, Finse piste, 
petanque,...) sportbeleving.  
  
Brecht Lietar, lijsttrekker

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:
Emile Desimpel
(emile.desimpel@gmail.com)
www..kluisbergen.cdenv.be

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

in KLUISBERGEN
Kluisbergen.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Kluisbergen Lente 2018

Kluisbergen koerst
In het voorjaar vieren we enkele sportieve en volkse 'hoogdagen'. De 
klassiekers vergen het uiterste van de renners en hun ploegen.
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En ook de gemeentepolitiek is een 
ploegsport. De CD&V-ploeg (blz. 2) zet zich 
sinds jaar en dag vrijwillig in voor de inwoners 
en verenigingen van Kluisbergen (blz. 3). 
Onze kopman Brecht Lietar werkt samen met 
deze ploeg hij aan een strategie om de 
Kluisbergenaar opnieuw te laten winnen. 

Denk hierbij aan ons voorstel om een nieuw 
sportcomplex tussen Ruien en Berchem te 
ontwikkelen (blz. 4). De komende maanden 
zal ook de electorale koerskoorst stijgen. Wij 
engageren ons voor een propere campagne!

Emile Desimpel, voorzitter

#DeWegVooruit



Wij 
dromen
werken
lachen
leven

voor 
Kluisbergen

Patersberg
Julien Verkest        met een hart voor  jacht 
Keuzelingenstraat 24
Lieve Lietar              met een hart voor Samana
Zulzekestraat 43
Trees Martin          met een hart voor landbouw
Middelloopstraat 2
Paul Bilau                 met een hart voor voetbal
Ommegangstraat 15

7de zegel
Marc Messiaen     met een hart voor de Home
Grote Herreweg 232
Carole Boite           met een hart voor Ruien Feeste
Veerstraat 7

Jean-Paul Martin  met een hart voor de Omloop
Vuntestraat 63
Marc Desloovere   met een hart voor de Geitekeuring
Grote Herreweg 227

Oude Schelde
Andre Van Houtte met een hart voor senioren
Molenstraat 106
Griet Colle               met een hart voor zorg
Berchemstraat 9
Geert Lavens          met een hart voor Okra
Stoutegem 11
Patrick Lucaes       met een hart voor Beweging.net
Meulesaevel 6

Herinvoering Geboortepremie

De CD&V-fractie stelde voor om de gemeentelijke 
geboortepremie terug in te voeren. Deze premie werd 
in 2013 afgeschaft en bedroeg 150 euro.  De 
meerderheid van GemeenteBelangen kon zich echter 
niet vinden in dit voorstel.

De compensatieregeling voor de Centrale (ca. 5 miljoen euro) 
zorgde voor een verbetering van de financiële situatie van de 
gemeente waardoor we deze premie tegen geringe kost (38.850 
euro voor de jaren 2014-2017 of gemiddeld net geen 10.000 euro 
per jaar) retroactief kunnen herinvoeren. Dit zorgt ervoor dat het 
beleid continu blijft en er geen ongelijkheid ontstaat tussen 
kinderen die geboren zijn in de periode 2014-2017 en hen die 
voordien geboren zijn.

Jean-Paul Martin, fractieleider

Gemeenteraadslid Annie Vermeulen was ook aanwezig op de 

opening van het stukje fietssnelweg Kappelstraat-Kattestraat.

Wist je dat... de provincie 
investeerde in de fietssnelweg? 

Vorig jaar werkte de Provincie Oost-Vlaanderen de 
fietssnelweg af op de Oude Spoorlijn Oudenaarde-
Moeskroen. 

Er werd een veilige fietsverbinding aangelegd van 1500 m lang 
en 3 m breed. Het loopt van de Kapellestraat tot aan de grens 
met Henegouwen ter hoogte van de Kattestraat. Deze fietsweg 
sluit aan op het bestaande fietspad vanaf Oudenaarde N60 tot 
Kluisbergen Kapellestraat. De gemeente Kluisbergen moet zelf 
instaan voor het onderhoud van deze fietsweg.  De Kluisbergense 
CD&V-fractie waarschuwt echter  voor de gevaren van het 
weghalen van de fietsbeugels. Hierdoor zijn fietsers zich minder 
bewust zijn dat het fietspad de openbare weg kruist.

Leen Famaey, kabinet Gedeputeerde Jozef Dauwe

Een tegemoetkoming in de vele kosten die de geboorte en het eerste 

levensjaar van een baby met zich meebrengen.




