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kortom, iedereen is welkom.

Gezinnen
Iedereen inbegrepen is de boodschap waarmee CD&V
in oktober naar de lokale verkiezingen trekt. We kiezen
voor een samenleving die iedereen kansen geeft en
tegelijk elk van ons voor zijn verantwoordelijkheid
plaatst en vraagt om zijn of haar steentje bij te dragen.
Sint-Laureins is van iedereen die er
deel van uitmaakt. Een klaar en duidelijke boodschap. We zijn immers voor
een beleid voor iedereen; jong en oud,
man en vrouw, winkelier en landbouwer, arbeider en bediende, huurder en
eigenaar, …. Dit beleid is gebaseerd
op overleg, luisterbereidheid, gedeelde
waarden en respect voor het vrij
initiatief. Iedereen inbegrepen wil ook
echt zeggen ‘iedereen inbegrepen’.
De voorbije zes jaar hebben onze
mandatarissen bewezen dat een beleid
voor iedereen mogelijk is. Jongeren,
ouderen, gezinnen, ondernemers, ….
Elk van deze doelgroepen kent speciﬁeke noden die mede door de gemeenschap kunnen ingelost worden.
In deze publicatie kan u zien op welke
manier we aan deze noden tegemoed

komen. Ons doel is ook de komende
zes jaar op deze weg verder te gaan
en te bouwen op het principe van
{iedereen inbegrepen}.
Bij de verschillende realisaties van
de voorbije jaren hebben we steeds
de vier basiswaarden van CD&V
vooropgesteld: verbinden,
versterken, verzorgen en vooruitzien.
Bij elk van de besproken doelgroepen toetsen we een van deze basiswaarden.
Jeroen Van Keer
Voorzitter CD&V Sint-Laureins
Annick Willems
Burgemeester CD&V Sint-Laureins

Jonge gezinnen komen door de vele
uitdagingen waarmee ze af te rekenen hebben in een drukke tijd in hun
leven terecht. CD&V wil dat iedereen
zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dit
vraagt een goed aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zodat
mensen in hun eigen streek kunnen
blijven wonen. Daarnaast hechten
we veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze
kinderen. Kwaliteitsvolle voor- en
naschoolse kinderopvang en
scholen in de buurt zijn een
belangrijke eerste stap.

Sociaal en privaat
woonaanbod
De nieuwe wijk-straat Ter Vaerent is een sociaal
huisvestingsproject gerealiseerd in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De
Volkshaard.
Lees verder blz. 4

Een gemeentelijk beleid komt er niet zomaar. Het groeit voort uit een visie en gaat gepaard met een ontzettend aantal overlegmomenten die noodzakelijk zijn om
te komen tot een gedragen standpunt. Hieronder vind je enkele beelden van de inspanningen van de CD&V ploeg.

Ondernemers
CD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt.
Ondernemers zoals kleine zelfstandigen, land- en tuinbouwers,
horecazaken … die een gemeente economisch vooruit helpen
en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door
een degelijke dienstverlening, bedrijfsvriendelijke belastingen
en voldoende beschikbare gronden. We investeren in leefbare
gemeenten waar kleine handelszaken tot hun recht komen.
Toerisme is hierbij een troef die we als plattelandsgemeente
aangrijpen en bewust promoten. Toerisme gaat immers hand in
hand met economie en plattelandsontwikkeling.

Lokaal bedrijventerrein
‘t Singelken
De gemeente werkt aan de uitbouw van
een lokale KMO-zone in aansluiting op
het hoofddorp Sint-Laureins. Het terrein voorziet onder meer in ruimte voor
herlocalisatie en vestiging van kleinschalige ambachtelijke bedrijven. De gronden
zijn inmiddels verworven en dit jaar wordt
gestart met de aanleg van de wegenis en
riolering. Vanaf 2013 zullen lokale bedrijven zich hier kunnen vestigen en genieten
van bedrijfszekerheid.

Realisatie van een
sterk toeristisch beleid
Met de slogan Grenzeloos genieten trok
Sint-Laureins volop de kaart van het agrotoerisme in eigen streek. In samenwerking met de toeristische raad is een sterk
beleidsplan opgezet. Grenzeloos genieten
werd de rode draad die terug te vinden is
in talrijke publicaties en initiatieven.
Gezien het rijke visverleden van onze
krekengemeente werd oktober uitgeroepen
tot palingmaand. De Sentse palingmaand,
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een samenwerkingsverband tussen diverse
horeacazaken lokte heel wat ﬁjnproevers
naar onze streek. Het evenement word
jaarlijks feestelijk geopend in aanwezigheid
van verschillende honderden geïnteresseerden. Op die manier bereiken we een
publiek tot ver buiten het Meetjesland.
De gemeente mocht zich ook met gepaste
trots culinair ambassadeur van Vlaanderen
Lekker Land 2010-2012 noemen. Een
erkenning voor het toeristisch project
waarmee we ons streekproduct en culinair
vakmanschap in de kijker zetten.

Met Belgerinkel
naar de Winkel
In samenwerking met Unizo promoot
de gemeente reeds verschillende jaren de
ﬁetspromotiecampagne ‘met belgerinkel
naar de winkel’. De campagne wil niet
enkel het gebruik van de ﬁets promoten
voor korteafstandsboodschappen maar
ook vooral het winkelen in de eigen buurt
stimuleren. Met de ﬁets vinden velen de
weg terug naar de vele kleinhandelszaken
in onze gemeente.

BIJKOMENDE
INITIATIEVEN:
- opmaak Belbuskaart met
vermelding van alle lokale
zelfstandige zaken
- extra toegankelijkheid op het
milieupark voor KMO’s
- zoeken naar oplossingen voor
individuele bedrijven die het moeilijk
hebben inzake vergunningen
- jaarlijkse onderhoud van
landbouwwegen
- aparte inzamelmomenten voor
landbouwfolie
- ontvoogding inzake
bouwvergunningenbeleid
- toeristische onthaalfunctie en
doorverwijzing naar horecapartners

VERSTERKEN:
Nog te vaak stoten
ondernemers op hindernissen
om een idee om te zetten in
een concreet plan, om hun concreet
plan om te zetten in een realisatie.
We willen mensen versterken door
hen te vormen en hindernissen weg te
nemen. Ondernemers versterken leidt
tot levenskrachtige ondernemingen
waardoor jobs in eigen streek
kunnen gecreëerd worden. Door
de lokale economie een duwtje in
de rug te geven, versterken we de
leefbaarheid van onze gemeente en zijn
gemeenschap.

Jongeren & ouderen
Het aandeel jongeren tussen de 0 en 24 jaar binnen onze
fusiegemeente bedraagt een vierde van het totale aantal
inwoners. De prognoses voorspellen nog een stijging van het
aantal jongeren binnen ons arrondissement. Redenen genoeg
voor CD&V Sint-Laureins om voldoende aandacht te besteden aan
de jeugdwerking binnen onze gemeente.

Dit alles gebeurde in overleg met de lokale
jeugd en hun vertegenwoordigers in de
jeugdraad.

Bouw ’t Kan10tje
te Bentille

Speelplein in
Waterland-Oudeman

De voormalige voetbalkantine werd omgebouwd tot een polyvalent jeugdlokaal.
Op 9 oktober 2011 werd het gloednieuwe
jeugdlokaal genaamd ’t Kan10tje feestelijk
geopend. De jeugdraad en de leidingsploeg van KSA Bentille werden nauw
betrokken bij het opstellen van het plan.

De gemeente streeft al enkele jaren naar
volwaardige speelterreintjes in elk van
onze deelgemeenten. In de tuin van de
vroegere pastorij is een stukje speelparadijs voor de allerjongsten gemaakt.
De speeltoestellen sluiten zo goed mogelijk aan bij de natuurlijke bosomgeving.

- permanente ondersteuning
van de speelpleinwerking in
Sint-Laureins
- kosteloos vervoer van kampmateriaal
voor jeugdbewegingen
- jaarlijkse gemeentelijke toelage aan
jeugdverenigingen
- jeugdverenigingen zijn gratis
gehuisvest in gemeentelijke lokalen
- financiële ondersteuning via het
jeugdbeleidsplan
- plaatsen afficheborden ter promotie
van jongerenactiviteiten

NOG ENKELE
EXTRA IMPULSEN:

De leeftijdscategorie 60+ vormt eveneens een vierde van
onze bevolking. De stijgende leeftijdsverwachting vormt een
uitdaging voor de gemeente om maximaal te kunnen inspelen
op de stijgende behoeftigheid van zijn oudere bevolking.

Aanpassingen
woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum heeft de voorbije
jaren heel wat aanpassingen ondergaan.
De site rond het rusthuis werd verder
omgebouwd tot een modern en comfortabel woonzorgcentrum. Enkele wijzigingen
zijn onder meer het ontdubbelen van de
tweepersoonskamers, een nieuwbouw met
veertien éénpersoonskamers en de opstart
van een centrum voor kortopvang.

Bouw aanleunwoningen
Vijf gloednieuwe aanleunwoningen werden gebouwd naast het woonzorgcentrum
Sint-Jozef. Deze woningen bieden de mogelijkheid aan ouderen om zelfstandig te
blijven wonen en toch gebruik te kunnen
maken van alle diensten van een rusthuis.

Nieuwe leefruimtes
In het voorjaar van 2012 heeft het woonzorgcentrum twee nieuwe leefruimtes in
gebruik genomen. De kleurrijke ruimtes creëren een huiselijke sfeer voor de
bewoners. Ze kunnen er samen ontbijten,
het middag- en avondmaal nuttigen, zelf
kofﬁe zetten, helpen opruimen. Kortom
alle kleine dingen die de rusthuisbewoners
thuis ook nog deden. De nieuwe leefruimtes zullen op korte termijn eveneens
gepaard gaan met een echte leefgroepwerking.

BIJKOMENDE
INITIATIEVEN:
- opstart van het GALM
project om senioren actief
te houden
- de Seniorenacademie
- Daisyproject met luisterboeken in de
bibliotheek
- werking seniorenraad
- vernieuwing bol- en petanquebanen
- behoefteonderzoek bij senioren
- project ‘waar jong en oud samen in
het potje roeren’

VERZORGEN:
Kansen nemen en kansen
krijgen is niet voor iedereen
weggelegd. Gemeenten
en OCMW’s staan het
dichtst bij de mensen om een concreet
aanbod uit te werken. Zorg staat voor
daadwerkelijk aandacht hebben voor
diegenen die ondersteuning
nodig hebben.
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Verenigingen
CD&V heeft een boon voor iedereen die
zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven.
Mensen die het initiatief nemen, mensen die
bij elkaar komen zowel in de jeugd, socioculturele, milieu, sport en zoveel andere
sectoren. Door middel van goede infrastructuur en financiële en materiële ondersteuning
ver-sterken we iedere vrijwilliger in zijn of
haar engagement. Vrijwilligers en verenigingen staan immers borg voor betrokkenheid
en verbondenheid van mensen en dus voor
een warme samenleving.

Bouw nieuwe voetbalkantine

Voetbalclub VK Watervliet kon dankzij de investering van
de gemeente zijn intrek nemen in een gloednieuwe kantine. Op 14 augustus 2011 kende de nieuwe accommodatie
genaamd ’t Sportveld een feestelijke opening. De club kan
gebruik maken van een mooie ruimte met brede toog, vier
nieuwe kleedkamers en een modern sanitair blok. Buiten
is niet enkel een nieuw aangelegd speelveld voorzien maar
eveneens een oefenveld en nieuwe terreinverlichting.

Culturele site De Meet

Omdat de visie van de gemeente op vlak
van cultuur hoofdzakelijk verenigingsgericht is, erkennen we de rol en de sociale
functie van het verenigingsleven. Door de
bouw van de culturele site De Meet zijn de infrastructurele
mogelijkheden voor de verenigingen sterk uitgebreid. De
Meet biedt een ruime en volledig ingerichte accommodatie
aan tal van verenigingen van eigen bodem of daarbuiten. Zij
kunnen er terecht voor het organiseren van fototentoonstellingen, muzikale optredens, toneelvoorstellingen, lezingen,
….

Gezinnen
Vervolg van blz. 1
Door de realisatie van dit project
gaf het gemeentebestuur de
deﬁnitieve start van een inhaalbeweging inzake sociale huurwoningen. Maar liefst 10 sociale woningen werden er opgetrokken.
De gemeente Sint-Laureins tekende eveneens met twee private
partners een participatieovereenkomst voor de verkaveling van de
‘Vlasbloem’ ook wel Warande II
genoemd met een totaal van 50
loten. Door deze samenwerking
ontstaat een gezonde sociale mix
van huurwoningen, koopwoningen en vrije kavels.
Daarnaast heeft de gemeente nog
verschillende initiatieven lopende
voor het stimuleren en realiseren
van een sociaal woonaanbod:
- opmaak leegstandsregister
- voorkooprecht voor de
gemeente
- gemeentelijk hefﬁngsreglement
- goedkeuring bijkomende private verkavelingen

De bibliotheek in
een nieuw kleedje

Lokaal Overleg
Kinderopvang

Met de oprichting van het LOK
wil de gemeente komen tot een
platform voor de bespreking van
de totale kinderopvangsituatie in
de gemeente. Het gemeentelijke
overlegplatform brengt het aanbod aan kinderopvang in kaart,
zoekt oplossingen voor eventuele
tekorten en treed op als informatieverstrekker binnen haar domein. Vanuit het LOK is onder
meer een behoeftenonderzoek
rond kinderopvang opgestart.

Een verkeersveilige
schoolomgeving

Door de aandacht te vestigen op
het dragen van de ﬂuohesjes was
er met het Lala de Koala project
een originele aanvulling op de
jaarlijkse ondersteuning van de
lagere scholen. Die jaarlijkse
ondersteuning bestaat uit het ter
beschikking stellen van ﬂuohesjes, ﬁetshelmen en -lichtjes. Het
gemeentebestuur verhoogde
eveneens de zichtbaarheid van
de scholen door het plaatsen van
ﬂuo verkeersborden in de vorm
van een potlood.

- jaarlijkse gemeentelijke toelagen aan verenigingen
- beschikbaarheid over goedkope accommodatie
- subsidies aan 17 sportverenigingen
- impulssubsidies om te streven naar gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren
- kostenloze materiële dienstverlening
- ondersteuning kermiscomités

De jeugdafdeling in de hoofdbibliotheek in Sint-Laureins werd
opnieuw geschilderd en heringericht. De rekken kregen een nieuwe opstelling en de dvd’s werden
gebruiksvriendelijk opgesteld in
een nieuw en praktisch meubilair.
De frisse kleuren op de muren
laten de jonge lezers direct thuis
voelen in de bib. Ook de volwassenen kregen een nieuwe zithoek
die uitnodigt om te lezen. Op die
manier wordt de bibliotheek een
echte ontmoetingsplaats voor
jong en oud.

VERBINDEN:

LOKAAL FLANKEREND ONDERWIJSBELEID

Investeren in wat mensen verbindt. Mensen
nemen engagement tegenover anderen. We
zetten ons in om de buurtwerking te versterken, het verenigingsleven aan te moedigen
en wat mensen samenbrengt te ondersteunen. We ondersteunen kaders en initiatieven die verbondenheid bevorderen, in de eerste plaats het gezin en het
verenigingsleven.

- afspraken inzake retributie voor- en naschoolse
opvang
- afspraken en financiële ondersteuning
middagtoezicht
- samenwerking en vergoeding busvervoer naar het zwembad
- ter beschikking stellen van gratis vuilzakken
- organisatie infomoment rond studietoelagen
- uniformeren en updaten nood- en interventieplannen
- project ‘kinderen in armoede’

BIJKOMENDE ONDERSTEUNING
VERENIGINGEN:

VOORUITZIEN:
Zorgen dat wie een
toekomst in onze
gemeente wil uitbouwen daar
morgen ook kansen voor krijgt.
Anticiperen op de uitdagingen
van morgen: woningen die de
duurzaamheidstoets doorstaan,
de combinatie arbeid/gezin
mogelijk moet blijven, aandacht
voor de ecologische voetafdruk
en de leefbaarheid van onze
woonkernen. Verantwoordelijkheid opnemen naar de volgende generaties.

