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Sentse fusie
nodig ? Vul de
enquete in !

Geen duidelijkheid of er nu
gesprekken zijn of niet.
Als CD&V vinden wij het niet kunnen
dat
de
meerderheid
geen
duidelijkheid geeft. Op de vraag of er
nu gesprekken zijn omtrent het
fusioneren van onze gemeente met
buurgemeenten en zo ja met wie en
hoe kwam geen klaar antwoord.
Er zijn geen gesprekken, maar er
wordt wel gepraat zei de
burgemeester. Gezien het ingrijpend
karakter van dit alles zou het toch
maar normaal zijn dat alle
gemeenteraadsleden
daarbij
betrokken worden of minstens op de
hoogte gesteld.
Ga daarom naar onze website
www.sint-laureins.cdenv.be
en geef jou mening over een fusie
ja/nee en met wie.
Bart Van de Keere, voorzitter.

Thuis voor een beeld - artikel hier in.
Lekkere mosselen zie p. 2
Joke op de bres voor patrijzen.
Een verslag van de zomerfeesten
achteraan, dankzij de vrijlligers !

ZATERDAG 25 NOVEMBER
mosselfestijn in
Sint-Laureins parochiezaal
u komt toch ook ?
Met zijn allen gezellig tafelen is een klein
jaar
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen goed voor de sfeer en de
groep. Kom daarom naar het 3e
mosselfestijn. Onze raadsleden danken
u voor uw steun en aanwezigheid.
Op zaterdag 25 november vanaf 18.30 u
maken we het gezellig en genieten we van
de heerlijke zeeuwse mosselen met friet.
Wie geen mosselen lust, kan vol-au-vent
krijgen.
We nodigen ook altijdiemand uit die in het
parlement of de regering zetelt om ons wat
meer te vertellen over de politieke
actualiteit. Dit jaar hebben we niet minder
dan staatssecretaris Pieter De Crem te
gast.

Inschrijven :
ten laatste op 20 november
patrick.degreve@ frieslandcampina.com
of
via GSM 0471 776 394
Uw inschrijving is definitief
overschrijving van het juiste
bedrag op BE58 8903 2408 1879.

na

Volwassenen: 20 euro/ persoon
Kinderen (<12 jaar): 12 euro/ persoon
Graag vermelden bij inschrijving:
naam + aantal
personen + mosselen of vol-au-vent

Onze staatssecretaris Pieter De
Crem komt ons vertellen over het
wel en wee van de nationale
politiek, maar ook over fusies
van gemeenten kan hij van
ondervinding spreken.
Een boeiend verhaal.

Voor de derde keer op rij organiseren we met Kaprijke en Assenede ons mosselfestijn, dit keer in Sint-Laureins zelf.

Adviesraden hebben
geen inspraak !

MINISTER SCHAUVLIEGE EN FRANKY
CORNELIS OP DE BRES VOOR
PATRIJZEN.
Boer - jager - natuurbeheer met zefde
doel : 30 % meer patrijzen in
krekengebied.
Landbouwers zijn de grootste gebruikers
van de open ruimte in Vlaanderen. De
maatschappij verwacht dan ook dat de boer
naast het produceren van voldoende en
gezond voedsel - meer dan voordien het
geval was - aandacht besteed aan het
leveren van ecologische diensten.
Met dit project dat voorgesteld werd in het
krekengebied wil men onderzoeken hoe het
mogelijk is om het leefgebied van de patrijs
lokaal te verbeteren.
Die aanpak zal toelaten inzichten te
verwerven hoe landbouwactiviteiten
kunnen samengaan met beheersmaatregelen voor de patrijs.
Er zal tevens onderzocht worden of
bijvoederen en onder controle houden van
de natuurlijke vijanden van deze dieren in
de winter bijdragen aan de aanwezigheid
van de soort in het gebied. Dat zal gebeuren
in samenwerking met de jagers. De lat ligt
hoog. De ambitie is de populatie in het
gebied met 30 % te laten toenemen.

“Gouverneur bevestigt
klacht CD&V ”
omtrent gebuiks- en retributiereglementen
dat het gemeentebestuur niet voldeed aan
de procedure adviesverlening door de
gemeentelijke adviesraden.
De Gouverneur is het eens met CD&V dat de
regels moeten nageleefd worden en hij zal
het College van Burgemeester en
Schepenen daar op wijzen.
Hij schrijft in zijn antwoord : “Het
gemeentebestuur heeft niet geheel voldaan
heeft
aan
de
vereisten
inzake
adviesverlening”.

Al van bij het begin vragen wij dat de
adviesraden tijdig bevraagd worden
omtrent nieuwe raadsbesluiten .
De meerderheid "vergeet" dit bijna
systematisch tijdig te doen, met als
resultaat dat op de gemeenteraad bij het
nemen van het besluit er geen officieel
advies beschikbaar is.
Om dit aan de kaak te stellen dienden wij
een klacht in bij de Gouverneur (zie tekst
hiernaast).

Thuis voor een beeld
aan de Roste Muis
Burgemeester Jozef Van Braekel mocht er
terecht prat op gaan dat het beeld in onze
kreek destijds geplaatst door Radio 2 in
samewerking met Imewo in 1995 nog
altijd het visitekaartje is voor onze
gemeente en onze streek. Vandaar dat we
het nog eens op onze voorzijde afdrukken.
Een actie destijds van ons CD&V- bestuur.

THUIS VOOR EEN BEELD ---->
Voor Franky Cornelis was het een drukke
zomer met naast het helpen van de patrijs,
ook het organiseren van de herdenking voor
het beeld in de kreek aan de Roste muis (zie
foto hiernaast) en als kookouder met de KSA
Bentille zanger Regi Pinxten ontvangen !

Jozef Van Braekel bij viering thuis voor een
beeld.

Leve de
verenigingen !

Een gemeente leeft door haar inwoners en
ook deze zomer was er wel elke week iets
te doen. Enkele beelden zeggen veel meer
dan woorden, maar alles weergeven was
niet mogelijk.
“Tijdens het verlof was er in elke
deelgemeente wel een of andere activiteit.
Vrijwillgers zorgen dat oude tradities in stand
worden
gehouden
of
hernieuwd
(oogstfeesten) en nieuwe het levenslicht zien.
Als partij ijveren wij al altijd voor de
leefbaarheid
van
de
verschillende
dorpskernen. Wij deden dit door maximaal
ondersteuning te bieden aan het

verenigingsleven en de organisaties. Wij
blijven daarvoor ijveren en vinden het
belangrijk dat die mensen inspraak hebben
in het beleid.
De huidige meerderheid ziet dat soms anders
en vandaar dat wij ook via een klacht bij de
Gouverneur grotendeels ons gelijk haalden
(zie artikel op binnenpagina).
Met onze fractie zetten we trouwens Marc
Van Deuren in de bloemetjes voor het 10
jaar beheren van onze website (zie foto's
hierboven).
In ieder geval dank aan IEDEREEN die zich als
vrijwilliger inzet op een of andere wijze.

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 lokale contactpersoon:
Bart Van de Keere
(Bart.van.de.keere1@telenet.be)
www.Sint-Laureins.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/sint-laureins.cdenv
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

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

U WAS WEER FANTASTISCH
KERMISSEN EN FEESTEN DEZE ZOMER

