
Een wandeling van 10 km doorheen de weidse polders
voorzien van hartverwarmende stops.
Bij aankomst is er vol-au-vent met frietjes.

Starten kan tussen 13.30u en 14.30u bij Robert Maenhout,
zaaltje aan rotonde Sint Livinuspolder 6 9982 Sint-Jan-in-Eremo.
Fluo jasje indien beschikbaar.

Inschrijving kan door storting op rek. BE 73-7373-1010-1060
Pauwels Willy, ketterijstraat 55 9988 Watervliet 09/ 379 95 66
E-mail: pauwelswilly@telenet.be

KOSTPRIJS PER DEELNEMER 15 EURO
KINDEREN BENEDEN DE 12 JAAR GRATIS
Met vermelding van naam en aantal deelnemers.
Inschrijving en betaling in ons bezit vÓÓr Maandag 20 april 2015

De Voorzitter Bart Van de Keere

SINT-LAUREINS.CDENV.BE

CD&V SINT-LAUREINS
ORGANISEERT 

EEN GEZINSWANDELING
“LANGS WATER EN WEIDSE POLDERS”

ZONDAGMIDDAG 26 APRIL 2015

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 15 - APRIL 2015

Bezoek ook onze website
www.sint-laureins.cdenv.be
en volg ons op facebook

‘de KLAROEN’



Onze jongste van de groep Jelle Boelens 
zorgde er voor dat het bestuur toezeg-
de om deze fietswegel (tussen Comer-
caatsweg en Sint-Jan) opnieuw beter te 
verharden en verbreden zodat het com-
fortabel rijden is. Nu nog afwachten 
wanneer dit uitgevoerd wordt.

Patrick  De Greve  vroeg om verduidelijking 
over de door ons reeds geplande werken in 
de Vlamingstraat die nu in uitvoering zijn.
Hij stelde vast dat het tweede deel riole-
ringswerken Vlamingsstraat een aantal pro-
blemen oplevert bij de bewoners.  Moet ik 
nu de omheining verplaatsen of  niet ? Hoe 
breed zal het voetpad nu aangelegd wor-
den?  Moeten de verlichtingspalen nu ver-
plaatst worden ? De ene inwoner krijgt wel 
persoonlijk advies, de andere moet het ho-
ren zeggen van de buur of  aannemer. Volgt 
er onteigening of  dan toch niet? 
We vroegen dat de werken in eenzelfde snel 
tempo verder gaan en iedereen gelijk be-
handeld wordt.

Martine Cools vroeg om de zijkanten van 
het muizenhol opnieuw te verharden. Als 
gevolg van onze vraag gaf  de Gecoro als 
advies dit uit te voeren met grasdallen. On-
dertussen werden borden geplaatst om op 
het gevaar te wijzen. Uitvoering kan voor 
ons part dit jaar gebeuren en liefst zo vlug 
mogelijk. We volgen dit op.

Het mooie pleintje aan de meet wordt op-
geofferd aan parking en tegelijk verdwijnen 
de parkeerplaatsen in de straat. Dus in totaal 
geen extra parkeerplaatsen en het stemmige 
pleintje weg, merkte raadslid Franky Corne-
lis op tijdens de vorige raad. Wij vragen in 
tegendeel dat de fietsenstalling in ere wordt 
hersteld. De Meet  is een druk bezochte 
locatie, velen komen er met de fiets, een 
gewone of  elektrische fiets.  Daarom onze 
vraag deze  fietsstalling in ere te herstellen, 
zo kan de ijzeren constructie die er nu nog 
te zien is terug een invulling krijgen.

De gemeenteraad  keurde de bouw van de 
nieuwe sport- en jeugd-infrastructuur Sin-
gelken goed. Wij hebben dit goedgekeurd 
omdat het ook ons project was.
Raadslid Bart Van de Keere had wel een paar 
bedenkingen bij de kostprijs. Het geheel is 
net niet het dubbel van volume als de aanleg 
in Watervliet, maar kost met een geraamd 
budget van € 2 600 000 wel 4 keer zoveel.

De gemeente smeedt plannen om een 
groot deel van het mooie speelplein in Wa-
tervliet vol te bouwen met woningen. Di-
rect geldgewin, terwijl de gemeente perfect 
op andere plaatsen woongelegenheid kan 
creëren en het mooie en spaarzame groen 
in de kern beter laat voor wat het is. Handen 
af  van ons speelplein en openbaar groen 
zegden wij in de raad en stemden resoluut 
TEGEN. We zullen dit nefast plan met alle 
middelen bestrijden.

Na herhaalde vragen van Luc Van De Vij-
ver werden na meer dan twee jaar de ver-
bodsborden geplaatst om langs twee kanten 
vervoer van  meer dan 3,5 ton te verbieden 
in de Veldstraat. We rekenen op het  college 
van burgemeester en schepenen dat ze de 
opdracht geven aan de politie om dit ook 
effectief  te controleren en hopen dat dit 
niet zolang duurt als het plaatsen van een 
5-tal verkeersborden.
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VOOR UW WELZIJN VROEGEN 
(EN BEKWAMEN?) WIJ DAT 
VOLGENDE WERKEN WORDEN 
UITGEVOERD
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in Sint-Laureins op initiatief  van 
een paar dynamische onderne-

mers voor het eerst een handelsbeurs 
door ging?  Robert Maenhout,  zelf  
zelfstandige geweest, ging rond, infor-
meerde en zag dat het goed was en voor 
herhaling vatbaar.

de aankoopprijzen van drank 
voor de verenigingen  in de meet 

werden verdubbeld en dit ZONDER 
inspraak van het cultureel adviesorgaan 
en het beheersorgaan van de Meet?

Annick Willems (fractieleider) op 
de raad van februari vroeg waar 

de door ‘Samen (VLD-SPA)’ beloofde 
ombudsdienst blijft?  Schepen Coene 
vertelde doodleuk dat dit een vergissing 
(lees loze belofte) in hun verkiezings-
propaganda was en dat het er niet komt.

in Watervliet op 15 maart 2015 
de fanfare haar  175 jarig bestaan 

vierde en er die dag ook Sente Swingt 
doorging?  Een culturele hoogdag. Jong 

en oud zette zich in. Dank aan alle vrij-
willigers en proficiat aan de fanfare. 
Hieronder enkele sfeerbeelden met 
onder meer Magda Verminck en John 
Snauwaert.

in Bentille  op 15 maart 2015 de 
LRV een Cross-Eventing voor 

paarden organiseerde? Proficiat aan de 
Landelijke rijvereniging Sint-Jansruiters.

in het rustoord Sint-Jozef  bin-
nenkort alle deuren zullen ver-

vangen worden in het kader van de 
brandveiligheid (na de brand in een be-
jaardenhuis in Melle)? Daarna worden 
de kamers in een nieuw kleurtje geverfd. 
Wij opteren voor het warme oranje in 
tegenstelling tot het koude blauw.

het aangenaam vertoeven was op 
onze streekproductendegustatie 

van 25 januari en we terecht fier mogen 
zijn op onze producten van ter plaatse?

WIST JE DAT …

Jelle en Gilbert lieten het zich smaken.

Franky blijft de  Sentse paling promoten.

Op de bres voor streekproducten.

Willy in actie.
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Een gemeente besturen vergt overleg, vergadering, woord en 
wederwoord. Elke maand is er gemeenteraad en OCMW-raad.

ONZE FRACTIES AAN HET WERK IN 
OCMW, GEMEENTE EN PROVINCIE!

GEBIEDSGERICHT 
PLATTELANDSBELEID

De leden van CD&V overleggen op dat 
moment over de door de meerderheid 
voorgelegde punten.  Keuren we die goed 
? Stemmen we gemotiveerd tegen ? Of  
onthouden we ons? Meestal keuren we het 
goed, maar soms is de meerderheid te gor-
tig of  te slordig en dan sturen we bij.

Bijkomende vragen stellen we hoe dan ook.  
Hieronder een paar ‘actie’-foto’s van onze 
raadsleden op de fractievergadering zelf  of  
even nakaarten na de raad. 

Kom zeker eens kijken op één van deze ra-
den zodat u ons in actie kan zien en weet 
dat wij mee zorg dragen voor een goed en 
zuinig bestuur van onze gemeente.

Heb je bovendien vragen bij het gevoerde 
beleid of  het gebrek aan beleid of  klachten, 
laat het ons weten. We kijken wat we kun-
nen doen.

Annick informeert over de subsidiepro-
gramma’s via de Provincie :

PDPO III is het Programma voor Plat-
telandsontwikkeling in Vlaanderen 
2014-2020. De Provincieraad keurde op 
3 september 2014 de ‘Situatieschets Oost-
Vlaams Plattelandsbeleid en Platteland 
Plus’ goed. Voor de Provincie Oost-Vlaan-
deren is plattelandsbeleid een belangrijke 
doelstelling. De Provincie wil een leef- en 
beleefbaar platteland verder uitbouwen sa-
men met alle Oost-Vlaamse gemeentebe-
sturen, publieke en private organisaties en 
ondernemers door begeleiding, financiële 
ondersteuning en sensibilisatie.

LEADER is een Europees programma 
dat lokale gemeenschappen aanzet tot 
innovatieve plattelandsontwikkeling. 
Het ondersteunt projecten die op een 
duurzame manier de leefbaarheid van plat-
telandsgebieden ten goede komen.
Een nieuwe leader-periode neemt aanvang. 
Oost-Vlaanderen kent nu drie leader-ge-
bieden: Meetjesland, Vlaamse Ardennen 
en Grensregio Waasland.
Voor elk gebied wordt een nieuwe Plaatse-
lijke Groep samengesteld.  In elke Plaatse-
lijke Groep zijn 2 provincieraadsleden ver-
tegenwoordigd. Voor de PG Meetjesland 
is ons Provincieraadslid Annick Willems in 
de Provincieraad van januari 2015 hiervoor 
aangesteld.
Annick volgt, naast haar fractieleiderschap, 
in de provincieraad samen met haar col-
lega Geert de Roo het landbouw- en plat-
telandsbeleid op. De Plaatselijke Groep 
Meetjesland start op 24 maart haar werk-
zaamheden, de taak bestaat vnl. in het 
beoordelen van projecten, het opvolgen, 
evalueren en bijsturen van de plattelands-
projecten.

Voor meer informatie: Provincieraadslid 
Annick Willems, annick.willems@oost-
vlaanderen.be, 09 221 66 78 of  Gedepu-
teerde voor Landbouw Alexander Verca-
mer. Tel: 09 267 81 28.

V.l.n.r. Ingrid De Sutter (fractieleider) Monique 
Huyghe, Robert Maenhout en Romaan Boelens  
overleggen de volgende OCMW-raad.

Annick Willems en Volksvertegenwoordiger Sarah 
Claerhout.

Annick Willems en Geert De Roo.

Aanwezig zijn en de handen uit de mouwen steken 
op de Kerstmarkt in het rustoord hoort ook bij de 
werking rond OCMW.

v.l.n.r. Patrick, Bart, Annick en Franky wisselen van 
gedachten over de gemeenteraad.

v.l.n.r. Martine, Jelle en Luc wisselen van 
gedachten over de gemeenteraad.

Onze voltallige fractie op de gemeenteraad.

Ook na de raad maken we de evaluatie van onze 
tussenkomsten en de soms povere reacties van de 
meerderheid.


