
Er wordt hard gewerkt 
in Kruishoutem!
 
Na bijna anderhalf jaar werken is 
het Nieuw Plein en de omgeving 
klaar. Duurzame materialen, meer 
groen, een moderne bushalte, 
f i e t s a c c o m m o d a t i e , 
oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en fietsen, meer dan 
voldoende parking,…   

Het zijn allemaal ingrediënten van 
dit vernieuwde stukje 
Kruishoutem. 

Ondertussen vlotten ook de werken in 
het inbreidingsgebied. Langs de 
gloednieuwe René D’Huyvetterstraat 
komen straks 85 appartementen en 
woningen! Na het zomerverlof worden 
de eerste huizen gebouwd. 

Volgend jaar starten dan de werken op en 
rond de Markt en hopelijk kan dan ook 
aan de Nazarethsesteenweg gewerkt 
worden zodat we ook daar nieuwe 
riolering, waterzuivering en een veilige 
rijweg en fietspad krijgen… Er wordt 
hard en veel gewerkt in en aan 
Kruishoutem! 

Robrecht Bothuyne 
Schepen openbare werken

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:
Kristien Van Houtte - Van der 
Meeren
09/ 383 72 88 

in KRUISHOUTEM
kruishoutem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Kruishoutem jaargang 1 - juni 2017

Zwerfvuil: wij pakken het aan!
Op zaterdag 25 maart vond de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats. 
Het resultaat was een volle container afval.
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Daar kan je tevreden over zijn, maar het is 
bedroevend dat nog steeds mensen vuil zo 
maar langs de straat gooien. Sluikstorten is 
verwerpelijk. Het getuigt van weinig respect 
voor de medemens. Bovendien kost het de 
maatschappij handenvol geld om dit 
allemaal op te ruimen. Daarom een warme 

oproep: gooi zelf nooit afval zomaar langs de 
straat. En tot slot, als er voor je eigen huis of 
tuin zwerfvuil ligt, raap dit dan zelf op. Zie het 
als je dagelijkse goede daad.  Het 
gemeentebestuur investeert alvast in extra 
vuilnisbakken, veegbeurten, ... 
Luc Vandenabeele - Fractieleider CD&V 

#EnjoyKruishoutem



Ook CD&V-
senioren zijn en 
blijven actief in 

Kruishoutem. 

Met een prachtige start in 2016 is ook in Kruishoutem 
de geleding SENIOREN een actieve deelgroep. 
4 gemotiveerde pioniers willen mee vorm geven aan een 
betrokken samenleving om welzijn na te streven in een ketting 
van samenhorigheid en verbondenheid. De kerngroep werkte 
mee aan 10 actiespeerpunten om onze CD&V-beleidsmensen 
vragen en sturende items te bieden i.v.m. “Hoe waardig en 
gezond met betaalbare zorg ouder worden in ‘n veranderende 
samenleving?”. 
Naast vergaderen, opleidingen zoals facebook en evenementen 
organiseren, bieden wij ook logistieke ondersteuning aan de 
CD&V-werking. In het najaar zijn verschillende evenementen 
gepland. 2017 krijgt dus ‘n meer WIJ-gevoel. 
In het nieuwe ouderenbeleidsplan werden 4 speerpunten 
prioritair gesteld, nl. preventie, participatie, wonen en zorg. Naar 

de gemeentelijke verkiezingen in 2018 bereiden wij ons voor met 
aandacht voor een opbouwend sociaal beleid. 
Goede kansen én participatie in een nieuwe en warme 
fusiegemeente zullen de rode draad worden in het 
verkiezingstraject “meer zorg dragen voor mekaar” en de 
“vermaatschappelijking voor de zorg”. 
Vanuit onze eigen groep senioren zijn enkelen in de pen 
gekropen om originele namen te suggereren voor de historische 
fusie. Opnieuw een bewijs dat zelfs “iets meer grijze 
hersencellen” voldoende inspiratie willen gebruiken om een 
passende en gemotiveerde fusienaam voor te stellen als 
symbolische verbinding tussen alle inwoners. 

 Achiel De Coninck - Christiaan De Vriese - 
Francine De Wever – Wim Willemijns 

Uitnodiging: 
Een betonstop? Ook in onze 
gemeente? 

Betonstop. Het woord was de voorbije maanden niet 
weg te branden uit de media. Kunnen we, mogen we 
straks inderdaad niet meer bouwen? 

Op 30 mei e.k. is Joke Schauvliege onze gast in GC De Griffel in 
Ouwegem. Na een inleiding door Vlaams 
volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne, schetst Bert Seys, 
specialist in het woonbeleid, de uitdagingen op het vlak van 
wonen in onze gemeente. De minister licht de krachtlijnen uit het 
nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toe. En uiteraard is er ook 
ruimte voor uw vragen en kan er achteraf nagepraat worden bij 
een hapje en een drankje. 
Iedereen is van harte welkom op 30 mei e.k. vanaf 19u30. 
Deelname is gratis. 

De fusie leeft!  
De fusie tussen Zingem en Kruishoutem  
wordt stap voor stap gerealiseerd.  
Elke inwoner krijgt de kans mee te  
werken en te denken. Dat gebeurde o.a.  
op het burgerforum begin mei. Met heel  
wat geïnteresseerde Kruishoutemnaren en  
Zingemnaren werd gebrainstormd over  
hoe onze nieuwe gemeente er moet uitzien.  
Heel wat positieve voorstellen gehoord en  
een heel sterke dynamiek gezien die avond.  
Wordt vervolgd! 

Joop Verzele – burgemeester Kruishoutem  

Zij BLIJ-actie groot succes!

Op de Kruishoutemse avondmarkt plantte V&M haar 
tent. De ZIJ BLIJ-actie : 'Papa, knijp hem niet!' had veel 
succes. 
We spraken gezinnen en dan vooral de jonge papa's aan om ze 
te overtuigen zeker hun vaderschapsverlof op te nemen. Daarbij 
kregen ze een stressbal met de tekst van de actie erop vermeld. 
Aan ons kraampje konden de kinderen deelnemen aan de 
tekenwedstrijd: 'Papa, mijn liefste schat'.  De binnengekomen 
tekeningen waren prachtig.  
Tijdens het nieuwjaarsontbijt van CD&V Kruishoutem werden de 
prijzen uitgedeeld aan de 3 leeftijdscategorieën.  We zagen 
stralende gezichtjes, blijkbaar waren de drie winnaars blij met 
hun creatieve geschenkzakje gevuld met knutselmateriaal, 
leesboekje en speelgoed. Proficiat!

Lut Follens - voorzitter V&M 
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