
Annick Willems gaat lokaal en provinciaal!
Patrick De Greve in het Vlaams Parlement?

De winter is vergaan in de Lente en het politieke 
werkjaar ziet er spannend uit.
Twee van onze mandatarissen engageren zich op 
een hoger politiek vlak.
Annick Willems en Patrick De Greve. We laten ze 
verder in dit blaadje aan het woord. (lees p.8)

Bart Van de Keere
Voorzitter CD&V Sint-Laureins 
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Wij werken aan menselijke aan-
pak bij begrafenis door OCMW

Nieuwe schoollokalen 
in Watervliet komen er niet!

Vanuit onze fractie vinden we het belangrijk 
om constructief  mee te werken aan het be-
leid.  We proberen dan ook op een positieve 
manier mee te denken en de uitdagingen 
binnen de alledaagse werking aan te pakken. 

Met de sluiting van het mortuarium in het 
OCMW werden we voor een voldongen 

feit geplaatst,  maar we bleven niet bij de 
pakken zitten. Als fractie dienden we het 
voorstel in om de bestaande reglementen 
rond het opnemen van begrafeniskosten 
door het OCMW  te herbekijken om zo te 
beantwoorden aan deze nieuwe realiteit. 

We zijn dan ook zeer tevreden dat deze 
vraag gehoord en opgenomen werd.  Zo 
kunnen we verder werken aan onze visie 
dat elke mens op een gelijke manier behan-
deld moet worden en recht heeft op een 
eenvormig, duidelijk  en concreet beleid.

Op de gemeenteraad van februari wer-
den halsoverkop de renovatieplannen 
goedgekeurd voor de stokoude lokalen 
van de school  in Watervliet. 

Wij stelden verschillende vragen en dit 
waren de teleurstellende antwoorden :

• Werd de architect die het ontwerp 
voor nieuwbouw opmaakte geraad-
pleegd en werd hem om een afrekening 
van zijn kosten gevraagd ? : NEE
• Werd door een energiedeskundige 
een officieel rapport gemaakt (EPC) 
en  energie-audit om na te gaan hoe het 
gesteld is met de energiezuinigheid van 
deze gebouwen,  na renovatie ? : NEE.
• Werd een vergelijking gemaakt tussen 

de kosten met subsidies voor nieuw-
bouw en renovatie ? : NEE

Onze conclusie
1. De kosten voor architect zijn defini-
tief  verloren.
2. De prijzen voor aanbestedingen zijn 
nu lager gezien de economische crisis, 
zodat nu aanbesteden veel goedkoper 
is.  Een spreiding van de werken over 3 

Voor wie  begraven wordt op 
kosten van het ocmw is er een 
reglement. Gelet op het ver-
dwijnen van het mortuarium 
plaatsten wij dit op de agenda, 
zodat van  iedereen op een 
waardige wijze afscheid kan 
worden genomen. 

Ons plan om met 70% subsidies 
(reeds in 2012 definitief goed-
gekeurd) de gebouwen van 
1900 in de gemeenteschool in 
Watervliet te vervangen door 
nieuwbouw met inbegrip voor 
een nieuw schoolzaaltje voor 
onder meer OKRA werden door 
de gemeente begraven. Thans 
gaat men renoveren. Gezien wij 
niet tegen verbetering zijn van 
de accommodatie, maar wel 
tegen de manier waarop ont-
hielden wij ons.
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Het verhaal van Jos en MiekeWist je dat…

Gezien ze al een tijdje op zoek zijn naar een 
iets ruimer woonkader en liever kopen dan 
huren en de kinderen graag dieren zien, wil-
len ze de stad uit en kopen ze een dijkwo-
ning, met aan de overkant van de weg  een 
ruime moestuin (met een sterk verouderde 
varkensstal)  en 50 meter verder een per-
ceeltje weide van 5.000 m2.  Ideaal om later 
een pony voor de kinderen te stallen.
Bij de aankoop zijn ze iets of  wat verwon-
derd dat vanaf  1 januari de kosten voor de 
stedenbouwkundige inlichtingen in hun 
geval verhoogd zijn van € 75 naar € 450.
In de gemeente aangekomen laten ze zich 
inschrijven en bemerken ze dat voor de 
nieuwe identiteitskaarten en het nieuwe 
rijbewijs dat ze zich toevallig ook aanschaf-
fen de gemeente telkens € 5 heft. We tellen 
€ 20 bij.
De makelaar had hen gezegd dat Sint-
Laureins een gemeente is  met lage belas-
tingen, maar bij het nalezen van de nieuwe 
“Klaroen” blijkt tot hun verbazing dat :
• de vuilzakken 50 procent duurder wor-
den.  Dat  levert hen als jong gezin direct 
een verhoging op van € 50 omdat zij gedu-
rende 50 weken telkens twee vuilzakken aan 

straat zetten.
• De onroerende voorheffing van hun 
bescheiden woning met 12,54 % stijgt, wat 
in hun geval ( kadastraal inkomen : € 755)  
opnieuw een jaarlijkse verhoging inhoudt 
van € 63,49. (vermogensbelasting)
• het bezorgen van de oude asbestpla-
ten op de door hen aangekochte stal hen 
wellicht € 250 meer zal kosten omdat er   
150   platen zullen afgehaald worden bij de 
afbraak.
Zoals je ziet  loopt het kostenplaatje aardig 
op voor onze nieuwe inwoners:
€  450 +20 + 50 + 63.49 + 250 =  € 833,49.
Bovendien betalen ze ook nog eens een  
regularisatietaks omwille van het feit dat de 
vorige eigenaars een veranda hadden gezet 
zonder vergunning zodat ze ook daarvoor    
€ 250 moeten betalen.
Het welkomstgeschenk van het nieuwe 
bestuur voor Jos en Mieke bedraagt dus 
€ 1.083,49, wat hen onmiddellijk het plan 
doet afvoeren om op zondag te trouwen, 
want als ze daarvoor ook nog eens € 200 
moeten betalen is het al te gek.

Conclusie
Hoewel VLD en NVA overal en ook voor 
de komende verkiezingen beloven op 
belastingen én uitgaven te verlagen, doen zij 
precies het omgekeerde.
Hier de cijfers waaruit blijkt hoeveel elk 
gezin de komende jaren extra zal betalen.

… het PTI in Eeklo zorgde voor een 
mooie kopie van een palingvisbak, zodat 
het vertrouwde beeld in de kreek er weer 
zal zijn?

… het de broer van de eerste schepen is, 
die een gemeentelijke prijs kreeg voor de 
nieuwe naam van het info-blad?

… de nieuwe naam van het infoblad niet 
gekozen werd uit de inzendingen van 
inwoners van de gemeente?

… schepen Soberon op de gemeenteraad 
zegde : “wij hebben de adviezen van 
adviesraden niet nodig, want we zijn zelf  
slim genoeg om te beslissen.”?

… we als eerbetoon aan de stichters van 
“De Klaroen” deze versie van ons blaadje 
omdoopten tot ‘de Klaroen’?

… de dringende heraanleg van de speel-
plaats van de gemeenteschool in Water-
vliet niet voorzien is in de plannen van de 
meerderheid voor deze 5 jaar?

… de voorzitter van de gemeenteraad 
naast een dubbele zitpenning nu ook een 
kleurig lint heeft gekregen?

Op de gemeenteraad voor de 
budgetbespreking brachten wij 
het verhaal van Jos en Mieke, 
twee dertigers die met hun kin-
deren Andreas en Jolien verhui-
zen naar Sint-Laureins.
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jaar zal bovendien veel meer kosten dan 
in één keer uitvoeren.
3. De gerenoveerde gebouwen zullen 
NIET beantwoorden aan de zuinige 
energienomen waaraan gewone men-
sen die nu bouwen of  verbouwen wel 
moeten beantwoorden omdat men de 
truc toepast van werken zonder bouw-
vergunning.
4. Er zijn sedert de goedkeuring van 
de subsidies in 2012 kostbare maan-
den verloren gegaan, zodat de prijzen 
gewoon hoger zullen uitvallen.
5. In het programma van VLD/SPA 
staat letterlijk “Het reeds goedgekeurde 
project voor de vernieuwing van de 
schoolgebouwen in Watervliet zal uitge-
voerd worden.”  Met andere woorden : 
men heeft de mensen iets voorgelogen.

Aan de inkomstenzijde                                                             verhoging
onroerende voorheffing € 1.421.221,00
personenbelasting € 178.374,00
tweede verblijven € 109.800,00
leegstand € 15.096,00
regularisatievergunning € 30.000,00
huisvuil en PMD € 283.068,00
aflevering identiteitskaarten en andere € 86.646,00

 over de volle 6 jaar € 2.124.205,00
hetzij per jaar € 354.034,17

 hetzij per gezin over de volle 6 jaar € 708,07
Aan de uitgavenzijde voor alle uitgaven die geen investeringen zijn verhoging :

2013  € 7.002.039,00
2014 € 7.056.150,36 € 54.111,36
2015 € 7.179.998,23 € 123.847,87
2016 € 7.356.230,50 € 176.232,27
2017 € 7.520.492,38 € 164.261,88

  totale verhoging € 518.453,38
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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
Annick Willems
(annick.willems@skynet.be)
www.sint-laureins.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Patrick De Greve en Annick Willems 
in actie ook buiten onze gemeente

Annick Willems 
Annick Willems is al jaren actief  op lokaal 
gemeentelijk en provinciaal niveau, en 
doet dit steeds met veel enthousiasme en 
inzet. Maandelijks leidt zij de fractiever-
gaderingen CD&V voor gemeente en 
provincie en bereidt dossiers voor. Zij heeft 
zich reeds 25 jaar ingezet in de politiek als 
mandataris, maar ondersteunt ook reeds 
25 jaar de CD&V als partij door telkens 
bij nationale verkiezingen kandidaat te zijn 
op een CD&V-lijst. Zij voerde vele jaren 
geleden campagne met Tony Van Parys 
en Mieke Van Hecke, vroegere CD&V-
Parlementairen. Zij behaalde bij de laatste 

Vlaamse verkiezingen met lijsttrekker Joke 
Schauvliege, meer dan 8000 stemmen, een 
waar regionaal stemmenkanon. Na 25 jaar 
gaat haar inzet nu puur lokaal en regionaal 
(gemeentelijk en pro-
vinciaal) en is Patrick 
De Greve bereid 
gevonden om voor de 
verkiezingen van 25 
mei , de Vlaamse lijst 
te ondersteunen. An-
nick en de hele lokale 
CD&V-bestuursploeg 
steunt zijn kandida-
tuur ten volle.

Patrick De Greve 
Patrick De Greve is al jarenlang mandataris 
in de gemeente als gemeenteraadslid en de 
voorbije gemeentelijke legislatuur (2007-
2012) als OCMW-Voorzitter en Schepen 
van openbare Werken, Milieu en Land-
bouw. 

Hij is ook zeer actief  in de structuren van 
de Landelijke Gilde. Beroepshalve is hij 
tewerkgesteld bij Friesland Campina als 
regio-adviseur in de melkveehouderij. Hij 
is ten zeerste vertrouwd met de noden 
van land-en tuinbouw. Patrick heeft een 
jarenlange ervaring als politiek mandataris 
en heeft grote betrokkenheid in het lokale 
en bovenlokale verenigingsleven. Hij is een 
gedreven gemeenteraadslid en hecht een 
groot belang aan een bloeiend verenigings-
leven, aan een ‘levend’ dorp.

Wat de gemeenteraad is voor de gemeente, is de provincieraad op 
provinciaal niveau. Het provinciebestuur situeert zich als bestuurs-
niveau tussen de gemeenten en het Vlaamse bestuursniveau.   


