
Op zaterdag 23 september 2017 hopen we jullie 
opnieuw te ontmoeten in CC Hoogendonck voor een 
gezellig samenzijn met een lekker etentje, gevolgd 
door een leuke dansavond.
Hou deze datum dus nu reeds vrij. 
Wij zullen u op een later moment officieel uitnodigen, maar je 
kan nu al familie en vrienden op de hoogte brengen.
Zo kunnen jullie dan, samen met 
uw familie en vrienden, een 
aangename avond  voorzien op 
zaterdag 23 september.
Je kan er ook onze mandatarissen  
ontmoeten en met hen een 
praatje slaan.
Maar problemen kun je met hen 
ook aankaarten langs onze 
website, met volgend adres  : 
www.waasmunster.cdenv.be. 
of op onze facebookpagina :
CD&V Waasmunster
Wij staan allen klaar om u te 
helpen, samen met onze 
voorzitter Peter Van Bossche.

 "EET JE MEE MET 
BURGEMEESTER DU TRE" 

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:
Peter Van Bossche
voorzitter@cdenvwaasmunster.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/vwaasmunster@cdenv.be

in WAASMUNSTER
waasmunster.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-WAASMUNSTER MEI 2017

,,

• Hoe zien jongeren en jonge 
gezinnen hun toekomst binnen 
een landelijke gemeente als 
Waasmunster?

• Welke woonvormen spreken 
ouderen aan?

• Waasmunster heeft mooie 
troeven, de vraag stelt zich of de 
huidige manier van bouwen & 
verkavelen leefbaar blijft ?

• De versnippering van de huidige 
huisvesting heeft impact op de 
duurzaamheid, open ruimte, dure 
nutsvoorzieningen en mobiliteit. 
Hoe pakken we dit aan ?

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via waasmunster@cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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gehouden. In een evaluatievergadering zijn 
de plannen dan ook bijgestuurd. "Het 
verplaatsen van het kruis dat midden op het 
kerkhof staat, was voor heel wat mensen een 
brug te ver. Het kruis heeft voor vele 
Waasmunsteraars niet alleen een symbool-
christelijke waarde, maar is nu eenmaal een 
kerndeel geworden van het kerkhof. Het 
behoort tot ons cultuur  historisch erfgoed en 
dat moeten we respecteren. Vandaar dat er 
geen witgelakte containers zullen komen en 
hebben we geopteerd om het centrale kruis 
te laten staan." zegt de schepen. Tevens zal de 
zone die ingekleurd was als speelgroen  
vervangen worden door een zone met een 
bloemenweide waarin een bijenhotel, een 
insektenhotel en kindvriendelijk meubilair 

zal ingeplant worden.  Op vraag van het WOI-
comité zal er  een plaatsje worden voorzien 
voor een vredesboom en er zal extra aan-
dacht worden besteed aan een permanente 
plaats waar de namen worden geëtaleerd van 
de mensen wiens graf werd ontruimd.  

Wanneer ? 
ZONDAG 11 JUNI van 9u 
tot 11u30

Waar? 
In het Buurtcentrum, 
Veldstraat te Sombeke

Wat voorzien wij?
Een luxe ontbijt met o.m. gerookte zalm, 
gerookte en gekookte ham, een eitje naar 
keuze, diverse kaassoorten ...... dit alles 
aangevuld met een ruim broodassortiment 
en zoetigheden. 
De dorst wordt gelest met een glaasje cava of 
fruitsap, koffie en thee.

Kostprijs? 
18 euro voor onze leden - 20 euro voor niet- 
leden en 10 euro voor de kinderen jonger dan 
12j (een aangepast kinderontbijt).

Hoe inschrijven?
Telefonisch op het nummer 0477/258 898 
 of  via mail:  (ook indien vervoer nodig)  
 dannyann_vanhuffel@hotmail.com
Hoe betalen ?
Voor  maandag 5 juni  op rekeningnummer 
BE90 7835 1155 7132  van CD&V .
OPGELET: Wees er snel bij, want  enkel de 
eerste 90 inschrijvingen kunnen we  
weerhouden.
                     D. Van Huffel - L. Quintelier - S. Rupus

Het eerste  belevingsmoment naar 
aanleiding  van de herinrichting van 
het kerkhof-centrum van zondag 26 
maart met burgerinspraak heeft zijn 
doel niet gemist. De aanwezigen 
gaven vrijuit hun mening over het 
ontwerpplan waarbij alle opmer-
kingen werden genoteerd en gebun-
deld. In overleg tussen gemeente, de 
ontwerper JOMI en het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme   werden de 
verschillende suggesties overlopen en 
bepaald hoe de ideeên kunnen 
verzoend worden tot een gedragen 
ontwerp.
Met een belevingswandeling heeft de 
gemeente Waasmunster op zondagochtend 
26 maart een inspraakmoment gehouden 
over de herinrichting van begraafplaats 
Centrum tot een groene ontmoetingsplek.  
Aangezien dit een zeer gevoelige ingreep is 
werd in samenwerking met het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, de milieuraad en 
VVV Toerisme een themawandeling 
georganiseerd en gepeild naar de mening van 
de inwoners.
Toekomstvisie
"De afgelopen jaren werden al enkele 
honderden grafzerken verwijderd en 
ontwikkelden we in samenspraak met het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme een 
toekomstvisie om de begraafplaats om te 

vormen tot een multifunctionele, groene en 
aangename ontmoetingsplek.  We zien in het 
vergroeningsproject de kans om een link te 
leggen naar de geschiedenis van de site 
Pontrave, een handelscentrum dat in de 
Gallo-Romeinse tijd nabij de Durme lag.  
Momenteel ligt het kerkhof tussen hagen.  
Door doorsteken te creêren naar de 
Durmedijk willen we een hogere belevings-
waarde creêren" zegt schepen Jurgen 
Bauwens (CD&V) die bevoegd is voor de 
gemeentelijke begraafplaatsen. Het gemeen-
tebestuur gaf het maatwerkbedrijf Jomi ook 
de opdracht om een gedetailleerd plan uit te 
werken  voor de begraafplaats. Het plan 
verdeelt het kerkhof in verschillende zones.  
Zo is er naast de functie begraafplaats ook 
ruimte voorzien voor bezinning en rust. Op de 
plaats waar eerder 700 graven werden 
ontruimd,  zal een groen amfitheater worden 
ingepland. Achteraan wordt een hoogstam-
boomgaard ingepland die de overgang zal 
verzachten tussen kerkhof en de nabij-
gelegen volkstuintjes. 
Luisteren naar de inwoners
"We noteerden tijdens het inspraakmoment 
heel wat kritische bemerkingen van onze 
inwoners. Ik kan heel wat opmerkingen 
begrijpen, vandaar dat we hier zeker rekening 
mee gaan houden en waar nodig zullen we 
het plan bijsturen" ,  zei schepen Bauwens na 
de belevingswandeling en hij heeft woord 

OVERLEG MET ONZE                       
INWONERS  

De  werken zullen 
uitgevoerd worden 
vanaf november 2017 
tot maart 2018. 
Daarna staat een 
nieuw belevings-
moment gepland.
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         DE SENIOREN, 
      JONG-CD&V EN
VROUW- MAATSCHAPPIJ                   
                        
                 nodigen u van harte uit op hun
                      5de VADERDAGBRUNCH

Vervolg van pag. 2: LUISTEREN NAAR DE INWONERS

Onze gemeente zet in op het vernieuwen en 
verduurzamen van het wagenpark. 
Energiedistributiebedrijf Eandis onder-
steunde de aankoop van deze NIssan Leaf 
personenwagen.  In Vlaanderen rijden er  3,7 
milj. voertuigen, waarvan 3,1 milj. personen-
wagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 
miljard km. en 16 milj. ton CO²-uitstoot. Eén 
van de opties om over te schakelen naar een 
efficienter en duurzamer energiegebruik, is 
de vervanging van wagens op fossiele 
brandstof door elektrische wagens.  Tijdens 
de afgelopen jaren heeft Eandis oplaad-
punten voor elektrische auto's en fietsen of 
scooters ingevoerd om zo te komen tot een 
netwerk  verspreid over Vlaanderen. Vlaams 
Minister van Energie  kondigde nu ook de 
plaatsing aan van 2500  publieke laadpalen , 
met telkens  2 laadpunten.  Eandis en Infrax 
staan in voor de plaatsing van deze publieke 
palen. Die moeten een belangrijke derde 
pijler voor elektrische oplaadinfrastructuur 
worden,  naast de laadpunten thuis en op de 
bedrijfsterreinen.  "Iedereen heeft de mond 
vol van duurzaamheid, CO2 besparing en 
duurzame mobiliteit. Hier is de omslag al een 
tijdje gemaakt en worden er kleine tastbare, 
concrete projecten gestart", zegt Schepen 
Bauwens. "Eén stap in die richting is de 
aankoop van een elekrische wagen, die ook 
veel stiller is, ten voordele van het lokale 
leefmilieu" vult schepen Poppe aan. "Dit 
alles kadert  binnen het Burgemeesters-
convenant die ik ondertekende in naam van 
de gemeente, met het engagement om ons 
in te zetten om de CO2-uitstoot met minstens 
20% terug te dringen tegen 2020", besluit 
Burgemeester Michel Du Tré.   
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Na de wandeling zochten we naar 

oplossingen samen met de inwoners.
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