
In memoriam Tony De Sutter
Op 5 juni overleed Tony De Sutter, na een moedig 
gedragen ziekte. Hoewel hijzelf, zijn echtgenote en 
vrienden het einde zagen naderen, kwam het slechte 
nieuws hard aan. Tony werd door onze ganse groep 
gewaardeerd, ja op handen gedragen. Hij was een 
echte partijmilitant, steeds op elke vergadering aan-
wezig met inbreng, met een humoristische noot of 
met een waarschuwende vinger.

Tony was lid van de CVP sedert 1970, medeoprichter van de groep.
In oktober 1976  trok hij mee de CVP-lijst onder Roger Van De 
Keere (toekomstig burgemeester), en werd met groot succes ver-
kozen. Hij  kon evenwel niet zetelen wegens familiebanden bij de 
groep Volksbelangen.
Hij was uiteindelijk gemeenteraadslid op 6 januari 1983 tot 28 juni 
1984. Dit werd herhaald van 19 januari 1989 tot 29 juni 1989.
Zijn belangrijkste mandaat was het voorzitterschap van het OCMW, 
van 1 mei 1984 tot 31 maart 1995, 12 verdienstelijke jaren. De rea-
lisatie van het huidige rusthuis “St-Jozef” dateert van deze bestuurs-
periode. De gehele opvolging van de bouw en inrichting van het 
rusthuis vergde veel van zijn tijd. Elke dag ging hij er langs. Hij kon 
uiteindelijk fi er zijn op de realisatie, meer nog dan het gebouw op 
zich  streefde hij naar een betere zorg en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen, ouderen die hem waren toevertrouwd.

Tony was altijd een echt partijmens. Discussies, die zeker het belang 
van ideologie als het grote waardenkader van waaruit partijen den-
ken en hun doelen nastreven, waren hem niet vreemd.
Tony was ook een echte gemeentepoliticus die dingen wilde  realise-
ren en politiek zag als het instrument om dat doel te bereiken. 
Na de periode als mandataris engageerde Tony zich in de partij als 
secretaris van de lokale CD&V-afdeling en vormde een tandem met 
Gilbert Cocquyt als voorzitter.
Als mens was Tony een man die waarden, educatie, menselijkheid 
hoog in het vaandel droeg. Communiceren, praten en luisteren was 
hem echt wel gegeven en vaak met een kwinkslag en enige humor. 
Zo herinneren we hem graag. Wij hebben warme levensherinnerin-
gen aan hem, als politicus en als een fi jn mens, die we koesteren in 
ons hart.

Vaarwel Tony, veel moed en sterkte Lieve.

www.sint-laureins.cdenv.be

OCMW-Voorzitter Tony licht samen met de ocmw-raadsleden Franky Cornelis 
en Annick Willems de resultaten toe van het behoeftenonderzoek ouderen

De CD&V-fractie in vergadering waarbij Tony De Sutter als partijsecretaris 
aanwezig is

Tony De Sutter bij het afscheid in het OCMW van Herman van de Velde, die 
met pensioen ging

Tony als aandachtige aanwezige op de fractievergadering
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7 juni 2009 gaat de geschie-
denis in als een “oranje” 
zondag! Dankzij het fantasti-

sche resultaat van de CD&V-
kandidaten op de lijsten van 
het vlaams en europees par-

lement. Eén van hen was onze 
Burgemeester Annick.

Zij behaalde een reuzescore, 
8410 voorkeurstemmen, super !!
Rekening houdende met het feit dat 

ze een kleinere gemeente bestuurt 
en vanuit een onverkiesbare plaats 

een beperkte campagne voerde.

Profi ciat Annick, je persoonlijk resultaat is een bevestiging van het 
goede geleverde politieke werk in de gemeente en de provincie!

Het CD&V - Bestuur

De laatste 
kroniek
Verschillende seizoenen zijn voorbijgetrokken in mijn 
functie als voorzitter van de plaatselijke CD&V.
Geregeld heb ik daar allusie op gemaakt en met genoe-
gen schreef ik dergelijke stukjes, die de relativiteit van 
het politieke leven weergaven.
Soms zaten er zandkorreltjes in om de radertjes van 
de oppositie te doen kraken.  Vandaag is dit mijn laatste 
stukje want ik neem afscheid als Voorzitter.

Ik wil U dit ook zelf ver-
tellen, want veel vertelde 
verhalen vormen een 
nieuw verhaal, en leidt een 
nieuw leven, en dat wil ik 
vermijden.

Ik heb een brief geschre-
ven aan onze Burgemees-
ter Annick Willems en aan 
de regiovoorzitter van de 
CD&V waarin ik meedeel 
dat ik mijn mandaat ter be-
schikking stel .

Ik neem ontslag omdat ik mij niet meer kan profi leren 
als voorzitter. Het is mij onmogelijk geworden om ver-
gaderingen en evenementen voor te bereiden en bij te 
wonen wegens gezondheid – en familiale redenen.
Dit alles werkt ten nadele van de partij en mijzelf.

Ik heb in de korte voorzittersperiode getracht het man-
daat naar best vermogen in te vullen.
Een mens heeft zijn lichaam voor een leven lang mee-
gekregen, vandaag kies ik om daar zorgzaam mee om 
te gaan.

Gidy Bonte

8410
stemmen !!
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Reuzescore !!

Annick Willems
bedankt haar kiezers

Annick Willems

MBurge eester
eest Fburge

eest
eester

Ik ben heel blij dat de CD&V een schitterend 
resultaat heeft neergezet. Ondertussen is er een 
vlaams regeerakkoord, een nieuwe vlaamse rege-
ring met o.a. Joke Schauvliege als minister, kan van 
start gaan.

Persoonlijk ben ik ook erg tevreden met mijn ver-
kiezingsresultaat. Ik behaalde 8410 voorkeurstem-
men, het 9de resultaat op de oostvlaamse lijst. 
Zo’n uitslag doet deugd en geeft een stimulans 
om zo door te gaan. Daarom wil ik dan ook graag 
aan al mijn kiezers oprecht mijn dank betuigen!

BEDANKT KIEZERS!
Annick Willems

 WAT Barbeque met dans en muziek
 WANNEER Zaterdag 5 september 19 uur
 WAAR In de loods bij Ivan Van Hoecke, 
  Oudemansdijk 5 te Watervliet
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De nieuwe loods
technische
dienst groeit

OCMW realiseert
5 aanleunwoningen
Mooi, comfortabel, licht en luchtig, piekfi jn af-
gewerkt en voldoende ruim in een rustige en 
groene omgeving dicht bij het rusthuis. Dat 
zijn onze vijf gloednieuwe aanleunwoningen. 
Deze woningen bieden een mooi alterna-
tief voor wie wegens zijn leeftijd of om een 
andere reden niet meer zo mobiel is maar 
toch nog apart wil wonen. De bewoners 
wonen zelfstandig maar kunnen genieten 
van een aantal voordelen van het rusthuis, 
aan de meeste activiteiten gratis deelnemen, 
aan andere activiteiten mits betaling en er is 
de mogelijkheid om op verzoek de warme 
maaltijd te gebruiken, …

Sinds maart 2009 namen de eerste bewo-
ners, 5 senioren en 1 jongere vrouw, hun in-
trek in de aanleunwoningen die eind februari 
2009 afgewerkt werden. Recent brachten de 
leden van de seniorenraad evenals een aantal 
lezers van de Woonbrief een bezoek aan de 
nieuwe woningen. Van bewoners en bezoe-
kers niets dan positieve reacties…

De woningen werden gerealiseerd onder het 
voorzitterschap van Patrick de Greve maar 
het concept werd nog uitgewerkt onder lei-
ding van de voorgaande voorzitter. Toenma-
lig voorzitter Bart Van de Keere koos samen 
met de ocmw-fractie van de CD&V voor 
een samenwerking met de Sociale Huisves-
tingsmaatschappij Volkshaard, waarvan onze 
gemeente lid is.
Dit bracht met zich mee dat het ocmw geen 

extra geld diende te investeren. Integendeel, 
een deel van het te bebouwen terrein werd 
aan de huisvestingsmaatschappij verkocht 
en gaf zo een extra fi nanciële stimulans 
voor de verbouwingswerken aan het rust-
oord. In ruil bouwde Volkshaard vijf nieuwe 
aanleunwoningen voor onze bejaarden of 
mensen die de nabijheid van het rustoord 
goed kunnen gebruiken. 

De woningen hebben dan ook alle comfort 
en voorzieningen op het gelijkvloers. Daar-
naast hebben ze nog een berging en een ex-
tra kamer op het verdiep voor als er iemand 
wil blijven logeren of als hobbykamer.

Reeds in een vorige editie van het CD&V-blad 
werden de aanvangswerken van de bouw van 
de nieuwe loods voorgesteld. Stilaan kunnen 
we zeggen dat we in een eindfase gekomen zijn 
wat de ruwbouw betreft. De aannemer kan zijn 
werk afronden voor het bouwverlof. Na de 
verlofperiode kan men starten met de binnen-
afwerking zodat we na de zomer kunnen over-
gaan tot de verhuis van onze technische dien-
sten en dat alles onder één dak is opgesteld. 

Aanleg watergreppels
Mariapolderdijk
zijn een feit

De inwoners van de Mariapolderdijk waren 
reeds lang vragende partij om de wateroverlast 
aan hun woningen op te lossen  Het is de ver-
dienste van Schepen Rosa de Schepper dat het 
aanbrengen van de watergreppels nu een feit is.
Het geleverde werk is een grote verbetering 
naar waterafvoer op de Mariapolderdijk. 
Als Schepen is het uitermate belangrijk de no-
den van de inwoners op te vangen en waar mo-
gelijk een oplossing te bieden. Dit is hier een 
voorbeeld van.

De paling dreigt te 
verdwijnen uit onze 
Sentse kreken!

Het gemeentebestuur van Sint-Laureins werkt 
samen met het bestuur van de Slependamme-
polders en de toeristische raad aan de terug-
zetting van paling in de Sentse kreken. Op 11 
juni werd 100 kilo wildvangpaling in de Bentilse 
kreek teruggezet.
Daarnaast is het de bedoeling een nieuwe 
impuls te geven aan de culinaire uitstraling van 
de gemeente. De palingrestaurants zullen de 
nodige promotionele aandacht krijgen.

Welkom aan
onze buren!

Op 26 mei werden de deuren van het rusthuis 
St-Jozef wagenwijd opengezet: “de dag van de 
buren” wilde het ocmw-bestuur niet onopge-
merkt voorbij laten gaan!  
Alle buren werden uitgenodigd: een fi jne 
babbel, een warme koffi e en een lekker stuk 
taart…met andere woorden een aangename 
namiddag voor bezoekers en bewoners en 
niets dan tevreden gezichten…
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Is onze gemeente
(fi nancieel) gezond?
Dagdagelijks komen nieuwe uitdagingen en 
verplichtingen op onze gemeente af. 
Denken we maar aan de grote riolerings-
werken, het onderhoud van ons uitgebreid 
wegennet, de zorg voor ons milieu, de  op-
haling en verwerking van ons afval, de zorg 
voor onze bejaarden, onze veiligheid enz.
Zowel de bestuurders als de inwoners stel-
len zich dan ook vaak de vraag of onze ge-
meente dit fi nancieel wel allemaal aankan.

Een overschot op de rekening zegt natuurlijk 
al iets.  Onze rekening vertoont dit jaar een 
overschot van 4,21 miljoen euro.  Hiervan 
zijn reeds 3,22 miljoen euro toegewezen en 
bestemd in het budget 2009.  Dit geeft aan 
het bestuur een extra ademruimte van 0.99 
miljoen euro. 
Naast dit overschot op de rekening beschikt 
het gemeentebestuur nog over een gewoon 
reservefonds van 260 000 euro en een bui-
tengewoon reservefonds van 245 000 euro.

Financiële gezondheid heeft ook te maken 
met de uitstaande schuld en de daarbij ho-
rende leningscapaciteit die een bestuur nog 
heeft.  De schuldratio geeft hiervoor een 
aanduiding.
De schuldratio bepaalt het aantal jaren dat 
een gemeente nodig heeft om haar schuld 
terug te betalen indien ze het geheel van 
haar ontvangsten hieraan zou kunnen be-
steden.  Voor Sint-Laureins bedroeg die in 
2007, 0.20 jaar. 

In gelijkaardige gemeenten bedroeg die 1.22 
jaar of 6 keer langer dan bij ons. Dit houdt 
dus in dat wij t.o.v. andere gemeenten een 
lage schuldgraad hebben. 

De gemeente kent minder inkomsten vanuit 
dividenden. Er is een grote daling van de op-
brengst van de dividenden.  De vorige jaren 
waren evenwel uitzonderlijk goed door de 
verkoop van allerlei participaties in de in-
tercommunales.  Dit was in 2008 niet meer 
het geval.  Ook naar de toekomst toe zal 
deze inkomstenbron afnemen o.a. door de 
economische crisis.

2009 is een groots jaar qua investeringen 
(bouw loods technische dienst,  herbelich-
ting sporthal St-Laureins, herstel Calus-
straat, vernieuwen voetpaden Veldstraat, 
herinrichten dorp St-Jan,  aanleg fi etspad 
Moerstraat en rioleringswerken, aanleg mi-
lieupark, enz… ) Soms moeten we geplande 
investeringsprojecten verdagen naar een 
volgend jaar omdat wanneer een subsidie 
voor de uitvoering van een werk niet offi ci-
eel is toegekend, een werk niet kan aanvan-
gen. Het werk kan uitgevoerd worden in het 
jaar dat het is opgenomen in een investe-
ringsprogramma met een duidelijke bepaling 
van de te verwerven subsidie van de hogere 
overheid. 

Moraal van het verhaal, wij zijn gezond. 
De uitdaging is gezond trachten te blijven.

Elk jaar nodigt het College de nieuwe inwo-
ners uit op een informatief moment waarin de 
gemeente wordt voorgesteld en een toelich-
ting over de diensten en het personeel wordt 
gegeven. Een uitgelezen kans om met elkaar 
kennis te maken en te luisteren naar de eer-
ste ervaringen van de nieuwe inwoners in de 
gemeente en de noden en wensen die er leven 
bij hen. Nadien werd er nog vrolijk bijgepraat 
met een drankje en een hapje.

St-Laureins
verwelkomt zijn
nieuwe inwoners!

Jeugddag editie 2009, 
een buitengewoon 
succes!

Zaterdag 27 juni vond de 12de editie van de 
jeugddag van de verbroederde grensgemeenten 
plaats. Dit is een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Damme, Maldegem, Sluis en Sint-
Laureins.
Dit jaar stond de gemeente Sint-Laureins in 
voor de organisatie. 480 kinderen schreven zich 
in voor tal van leuke workshops zoals kajakken, 
ponyrijden, survival, toneel, creatief met natuur-
materiaal, springen op de meetjeslandse bob-
bel, volleybal, zeepslieren, verfbal, boogschie-
ten, vlottenbouw, schattenjacht, fi etsparcours, 
brandweeroefeningen,…

OCMW-rusthuis, op 
stap met bewoners 
en hun familie.

Woensdag 24 juni, een prachtige zon, veel fa-
milie en heel wat vrijwilligers, bewoners uitge-
dost met een hoed, sjaal of pet, zonnebril op 
de neus en onze jaarlijkse sneukeltoer kon van 
start gaan…
De wind kon het plezier niet bederven en ie-
dereen GENOOT…
Dankzij de inzet van ons personeel, heel wat 
vrijwilligers en inwoners die de mensen ontvin-
gen werd dit voor iedereen die eraan deelnam 
een bijzondere namiddag.

Met Belgerinkel
naar de winkel

De gemeente verleende voor de 2de maal zijn 
medewerking aan de actie van Unizo Kaprijke-
Bentille “Met belgerinkel naar de winkel”. Wij 
stimuleren daarmee het gebruik van de fi ets 
voor boodschappen bij de plaatselijke winkels 
én het thuis laten van de auto.
De actie werd een succes en maar liefst 65 
mensen konden hun prijs komen afhalen, waar-
onder een fi ets voor een gelukkige uit Sint-
Margriete.
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