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Dankzij een geslaagde actie van
bewoners en jeugd van Watervliet werd
de meerderheid gedwongen om de
plannen te herzien.

Laat geldgewin niet de bovenhand
halen op algmeen belang.

“Kom laat ons een bloem en het gras
dat nog groen is ...kom laat ons een
boom ... zong ik op de gemeenteraad in
de hoop dat dit plan defintief wordt
afgevoerd !”

,,

Als mensen in beweging komen kan er
iets veranderen.
Wij zullen blijven opkomen voor een
definitieve bescherming van het
volledige plein als speelplein en groen
voor jong en oud in de kern van deze,
maar ook in de andere deelgemeenten.

Bart Van de Keere, voorzitter

VOEREN ACTIE VOOR
LEEFBARE DORPEN !
Omvorming Expresweg N49
tot autosnelweg.

Het verkeer op de N9 van Maldegem tot Gent
is op piekuren reeds oververzadigd.

CD&V Sint-Laureins ijvert voor het behoud
van de afrit Celieplas naar de N49 tot het
moment de verbindingsweg in gebruik is.

Op de gemeenteraad van 16 februari 2017
stelden de CD&V-gemeenteraadsleden
daarom ook voor dat Burgemeester, schepen
en raadsleden ijveren om :

De N49 Expresweg wordt stapsgewijs
omgebouwd tot autosnelweg, waarbij de
lichtengeregelde kruispunten één voor één
moeten verdwijnen.
Reeds jarenlang wordt geijverd om een
levensbelangrijke
ontsluitingsweg
te
verkrijgen vanaf de in aanbouw zijnde tunnel
tot het op- en afrittencomplex van “den
Teut” (Eeklo).

ANNICK
WILLEMS :
"Eerst moet
verbinding
naar den Teut
er liggen ! "

In juli 2017 zal eindelijk de bouw van de tunnel
onder de N49 gerealiseerd zijn.
De overheid is van plan om de toegang via de
Celieplas tot de expresweg onmiddellijk na
de opening van de tunnel, in augustus 2017,
af te sluiten.
Dit betekent dat alle verkeer van SintLaureins door het dorp van Balgerhoeke
moet rijden om de aansluiting tot de N9 te
bereiken. Op die manier worden moeilijke
maar
vooral
zeer
gevaarlijke
verkeerssituaties gecreëerd.

1° de aanleg van de ontsluitingsweg
vanaf de Sint-Laureinsesteenweg naar
De Teut versneld aan te pakken
2° het behoud van de afrit Celieplas naar
de N49 tot de verbindingsweg aan de Teut
is aangelegd en in gebruik is
We zetten onze stelling bij door een actie te
voeren en flyers te bedelen om bevolking en
overheden te sensibiliseren. St-Laureins is
reeds een hele poos afgesloten door de
langdurige werken wat nefast is voor de
leefbaarheid van de gemeente. Als dan ook
Celieplas afgesloten wordt vooraleer de
paralelweg is aangelegd is dit helemaal
problematisch. Daarom de oproep van de
CD&V-fractie aan de gemeentelijke
beleidsverantwoordelijken en de Vlaamse
overheid om de aansluiting van St-Laureins
op de N49 ter harte te nemen en te handelen!


Laat het ons weten en mail je kandidaat
door naar bart.van.de.keere1@telenet.be
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HUISVESTING GEMEENTEDIENSTEN ONS IDEE WAS
DOORDACHTER !
Versnippering kost honderdduizenden euros !
Terwijl de meeste gemeenten werken naar
een 1 loket functie, met volledige integratie
van gemeente en OCMW, opteert het huidige
gemeentebestuur meer en meer voor een
versnippering van de diensten.
De OCMW-diensten zullen in de locatie
komen van de huidige toeristische dienst,
deze zal dan weer verhuizen naar de oude
melkerij. Dit noemen ze 'efficient' besturen,
terwijl er huur wordt betaald en er steeds een
afstand is tussen de verschillende diensten.
Werd een extra verdiep verdiep gebouwd
boven de nieuwbouw van de school met
integratie aan het huidige gemeentehuis,
konden de Sentenaren met al hun vragen

terecht aan 1 loket. (zie foto links)
Om deze verschillende verhuizingen te
kunnen realiseren zijn er eerst zware
verbouwingen nodig die in elk geval duurder
zullen uitkomen dan het initiële project: alles
in 1 gebouw.
Bovendien zullen de verplaatsingen tussen
de verschillende gebouwen extra tijd (en dus
geld) vragen voor ons personeel en zullen
onze Sentenaren van gebouw naar
gebouw kunnen lopen of van het
spreekwoordelijke kastje naar de
muur...alweer meer betalen voor minder
dienstverlening.

Hoe gezond is onze lucht ?
Jullie zagen ze misschien ook al op
vensterbanken in onze gemeente
" airbezen" ?

www.sint-laureins.cdenv.be

Francine Calsyn vertelt :
De luchtkwaliteit ligt de mensen na aan het
hart. Zo schreven jullie je massaal in voor het
project AIRbezen. Op zaterdag 25 maart
vonden liefst 11.300 aardbeienplantjes de
weg naar hun nieuwe eigenaar.

Beweging.net en Landelijke gilde voor goede doel
Op de OCMW-raad van mei 2017
overhandigden afgevaardigden van beide
bewegingen de opbrengst van de fakkeltocht
tegen armoede aan het OCMW om het te
besteden aan de mensen in onze gemeente
die het het meest nodig hebben. (zie foto
hierboven)

ingekleurd als zone voor ontspanning en
recreatie en openbaar groen.
Via een Rup kan de gemeente deze woonzone
perfect op een betere plaats in Watervliet
voorzien ! Handen af van ons speelplein !


Op de foto hiernaast zie je nog een beeld van
de actie rond het behoud van het speelplein
in Watervliet.
De schepen van ruimtelijke ordening had het
plan opgevat om het grootste deel van dit
plein vol te planten met woningen. Wij vragen
integendeel dat het ganse plein wordt

Het AIRbezen-project is een initiatief van de
Universiteit Antwerpen. In 2014 riepen zij
voor het eerst de hulp in van burgers om via
monitoring
van
bladeren
van
aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in hun
buurt in kaart te brengen. Ondertussen
kreeg het project al navolging in onder meer
Nederland en het Spaanse Zaragoza.
In 2017 is de provincie Oost-Vlaanderen aan
de beurt. Op 25 maart startte het tot dusver
grootste AIRbezen-onderzoek.
Beweging.net, CM, Vormingplus, de
Provincie Oost-Vlaanderen en de UA
sloegen de handen in elkaar : samen met
meer dan 10.000 vrijwilligers en 200 scholen
willen we de verspreiding van fijn stof
afkomstig van het verkeer in de provincie in
kaart brengen.
Dank aan alle vrijwilligers ook bij ons die
daar hun schouders onder steken.
Lees meer op : www.airbezen.be
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...........EINDELIJK
WIFI
IN HET JEUGDHUIS
Op de gemeenteraad van maart werd meegedeeld dat er vanaf 1 april een draadloze
internetverbinding, ook wel wifi genoemd, beschikbaar zou zijn in het jeugdhuis
Opsenter te Sint-Laureins.

Men verzekerde ons dat dit geen aprilgrap was en bij een bezoek ter plaatse bleek dat er wel
degelijk wifi aanwezig was. Nadat de eerste vraag daartoe reeds op 18 juni 2015 was gesteld
hebben onze Sentse jongeren nu eindelijk gratis
toegang tot een internetverbinding.
Vanaf nu kunnen ook films en voetbalmatchen
op groot scherm vertoond worden wat de
populariteit van ons jeugdhuis alleen maar ten
goede kan komen.

• wij het project op de Kruiskenshoeve van
Robert Accoe met pubiciteit en financieel
steunen op onze nieuwjaarsdegustatie....
• de meerderheid voor de zoveelste keer een
voorstel van gemeenteraadsbesluit met een
nieuwe belasting op inname openbare weg
door particulieren voor werken en terassen
moest terugtrekken op de zitting wegens
onvolledig en slecht voorbereid...
• wij er voor zorgden dat de kopers van
verkochte loten in de Vlasbloem ook van
de voordeliger voorwaarden genieten en dat
ze ons voorstel tot versoepeling
voorwaarden noodgedwongen achteraf
moesten toepassen...
• wij veelal evenveel agenda-punten op de
gemeenteraad agenderen dan
de
meerderheid. (zie verslag in de vijfklank)...

Daarmee is terug een stap gezet naar
toegankelijk internet op openbare plaatsen.
Een basisbehoefte zoals internet moet zeker
voor jongeren zoveel mogelijk beschikbaar zijn.

• Marcel De Rycke en Yda Declerck 75 jaar
getrouwd
zijn
:
een
albasten
huwelijksjubileum. Een unicum in StLaureins
Proficiat aan dit ongelofelijk paar!

Wij hopen dan ook dat hier blijvend aandacht
aan besteed zal worden zoals bij de verhuis van
de KLJ naar de oude pastorij en het nieuw op te
richten polyvalent gebouw in Sint-Margriete.

• wij er voor zorgen dat de adviersraden
altijd worden gehoord en de meerderheid
die gewoon links laat liggen !
Jelle Boelens en c° deden de test en waren blij
verrast

Omvorming Expresweg N49 tot autosnelweg.
CD&V Sint-Laureins voert actie voor behoud
van goede ontsluiting naar expresweg.
CD&V Sint-Laureins pleit voor :

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 lokale contactpersoon:
Bart Van de Keere
(bart.van.de.keere1@telenet.be)
www.sint-laureins.cdenv.be

- de aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de StLaureinsesteenweg naar De Teut versneld aan
te pakken.

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/sint-laureins.cdenv

- het behoud van de afrit Celieplas naar de N49
tot het moment de verbindingsweg in gebruik
is.
Op deze manier kunnen de inwoners van SintLaureins op een vlotte wijze de N49 oprijden,
zonder het dorp Balgerhoeke te moeten
belasten met bijkomend verkeer.

COLOFON

Even een groepsfoto van de actievoerders aan
het kruispunt in de hoop dat ons
gemeentebestuur effectief actie onderneemt !

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Onze jeugd heeft recht op alle
basisvoorzieningen om voor de Sentse jeugd
een behoorlijke werking uit te bouwen.

Wist je dat ?

