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SINT-LAUREINS

WELKOM ONZE NIEUW-
JAARS-DEGUSTATIE OP 
24 JANUARI 2016 

GOED GEZIND 

ONDERWEG

‘de KLAROEN’

Beste inwoner, 

2015 was het jaar van de vluchteling 
en eindigde als jaar van het 
terrorisme.
Wellicht blijven die twee dingen ons 
ook in 2016 bezig houden. 
We ondervinden dat mensen met 
goede en kwade bedoelingen naar 
ons komen om hulp te vragen of 
anderen om paniek te zaaien.

Laat 2016 het jaar van de hoop zijn:

- dat in het buitenland er stabiliteit 
en rust komt, zodat mensen op de 
vlucht terug naar hun thuisland 
kunnen in alle rust en veiligheid.

- dat iedereen inziet dat blinde 
terreuracties tot niets leiden.

- dat onze opnieuw ontluikende 
economie verderop gang mag 
komen, zodat er welvaart mag 
blijven voor jong en oud, arm en 
rijk, vrouwen en mannen, kinderen 
en ouderen … en alle mensen in 
onze gemeente, land en de wereld.

Maar wij wensen u vooral in uw 
persoonlijke en familiale omgeving 
het allerbeste.

Om het nieuwe jaar goed in te zetten 
nodigen wij u alvast uit naar onze 
Nieuwjaarsreceptie, waar we Vlaams 
volksvertegenwoordiger Valerie 
Taeldeman  verwachten.

We laten er ook Paul Wallaert aan het 
woord over de wijn en de wijnzolder. 

Daarnaast gaan tegelijk de interne 
bestuurverkiezingen door,  waarvoor 
de leden een uitnodiging ontvangen.

Bart Van de Keere, voorzitter

Onze 
mandata-

rissen 
verwachten 

U

We verwachten alle sympathisanten 
op zondag 24 januari tussen 10.00  en 12.30 uur 

aan het rond punt in Sint-Jan bij Robert Maenhout, 
Sint-livinuspolder  9982 Sint-Jan-in-Eremo. 
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Op haar website vinden we 
in haar politiek luik volgende 
omschrijving :
“Mijn grootvader was actief in de Malde-
gemse gemeentepolitiek en ongetwijfeld 
heeft dat een invloed gehad op mijn politie-
ke interesse die zich steeds verder uitbreidde. 
Mijn beslissing om politieke en sociale we-
tenschappen te gaan studeren kwam dan 
ook niet als een verrassing. Na mijn stu-
dies kon ik aan de slag bij Johan De Roo, 
ex-burgemeester van Maldegem die toen 
Vlaams volksvertegenwoordiger en onder-
voorzitter van het Vlaams Parlement was. 
Ondertussen was me ook gevraagd om 
me kandidaat te stellen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2000 wat ik met 
plezier deed. Mijn geslaagde uitslag zorgde 
ervoor dat ik een zitje kreeg in de Malde-
gemse gemeenteraad. En zo ging de bal 
aan het rollen. 
Bij mijn tweede verkiezingsdeelname in 
2007 kreeg ik opnieuw veel steun waar-

door ik schepen werd. Nog steeds voer ik dat mandaat met 
veel enthousiasme en gedrevenheid uit. Het voelt goed om 

op die manier iets te kunnen betekenen voor de inwoners 
van Maldegem, voor de mensen rondom mij. Ook bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde ik een goed 
resultaat met 2.133 voorkeurstemmen. Hierdoor fungeer ik 
tijdens de legislatuur 2013-2018 als eerste schepen in Mal-
degem.
In 2009 stelde ik me (hoogzwanger) kandidaat voor de 
Vlaamse verkiezingen (in de kieskring provincie Oost-
Vlaanderen) als eerste opvolger. Niet minder dan 11.377 
kiezers stelden hun vertouwen in mij, waarvoor nogmaals 
dank. Doordat Joke Schauvliege minister werd, kreeg ik als 
eerste opvolger een zitje in het Vlaams parlement als volks-
vertegenwoordiger. Op 17 juni 2014 legde ik voor de tweede 
keer de eed af in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen 
van 25 mei 2014 werd ik rechtstreeks verkozen met 12.466 
stemmen. Ik ben nu vast lid van de Commissie voor Leef-
milieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dieren-
welzijn en van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid 
en Gelijke Kansen. Daarnaast ben ik ook plaatsvervangend 
lid in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aan-
gelegenheden, Internationale Samenwerkingen, Toerisme en 
Onroerend Erfgoed. De thema’s waar ik het meest mee be-
zig ben zijn wonen, milieu, natuur en ruimtelijke ordening, 
energie en water. “

VALERIE TAELDEMAN

Dankzij deze samenwerking met Kaprijke en As-
senede zorgden wij voor een aangename avond 
met overheerlijke mosselen waar jong en oud 
zich te goed aan deden. 
Onze nationale voorzitter Wouter Beke sprak met 
enkele aanwezigen en vertelde ons over het wel 
en wee op nationaal een Vlaams niveau.

Felicitaties vanwege CD&V-fractieleden 
in de Provincieraad voor Greet De Troyer, 
1ste vrouwelijke voorzitter in de provincieraad.

Het ging er blijkbaar plezant aan toe bij de 
voorzitter en zijn echtgenote.

Een gezellige avond met leuke mensen en onze 
fractieleider Annick zag dat het goed was. Vol-

gende keer komen jullie toch ook ?

Een deel van onze medewerkers met 
onze nationale voorzitter.

WOUTER BEKE OP ONS MOSSELFESTIJN

UIT DE 
PROVINCIE :
Een vrouwelijke politica uit 
Ninove recent de eerste vrouw 
aan het hoofd van de oost-
vlaamse provincieraad werd. 
Op woensdag 2 december 
nam zij de fakkel over van 
Marc de Buck, Open VLD. 
De CD&V-fractie feliciteerde 
haar.
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VALERIE TAELDEMAN
DEBAT IN GEMEENTERAAD DECEMBER: MEERDERHEID 
(SAMEN) VAN VLD EN NVA HOUDT VAST AAN 
BELASTINGVERHOGING (TAX-LIFT)

In de gemeenteraad van december hekelden wij de  ongeloofwaar-
digheid van VLD en NVA de twee partijen die de meerderheid 
vormen (met SPa). Die partijen pleiten overal voor een belasting-
verlaging, maar als ze het voor het zeggen hebben doen ze net het 
omgekeerde. Sedert de bestuurswissel van drie jaar terug duwt de 
meerderheid in de lift enkel op de knoppen naar boven.  Een ware 
tax-lift ipv een tax-shift.

Uit het meerjarenplan 2014 – 2019 hierbij enkele cijfers om dat 
duidelijk te maken, en rekent u zelf na hoeveel u gedurende die 6 
jaar meer zal betaald hebben :

1. Onroerende voorheffing (eigenlijk een vermogensbelasting)
 Laatste jaar CD&V:  1200 opcentiemen brachten in 2012 op 

€ 1.090.790
 Einde tarief huidige meerderheid : 1400 opcentiemen brengen 

in 2019 op €  1.445.814
 Een verhoging met  32,55 % 

2. Personenbelasting (waarvan men zegt dat ze verlaagt)
 Laatste jaar CD&V:  : brachten in 2012 op € 1.486.867
 Einde tarief  huidige meerderheid : brengen in 2019 op €  

1.782.638
 Een verhoging met  19,89 % 

3. Aflevering administratieve stukken en retributies.
 Laatste jaar CD&V:  brachten in 2013 op € 49.798
 Laatste tarief  huidige meerderheid: brengen in 2019 op €  

85.000
 Een verhoging met  70,69 % 

Wij stellen vast dat 
1. Een aantal grote werken die wij nog op sporen hebben gezet 

worden uitgevoerd maar de kosten zijn veel hoger, zoals rio-
lering in Vlamingstraat (+ € 300.000), aanleg infrastructuur 
Singelken (+ € 350.000), … .

2.  Belangrijke andere werken systematisch worden uitgesteld 
en dus wellicht opnieuw meer zullen kosten dan voorzien : 
fietspad Sint-Margriete,  heraanleg Veldstraat en menneken, 
dorpskernvernieuwing Sint-Laureins, … 

Wij noteerden op vraag van : 

1. Franky Cornelis dat de eigen sportclubs minder gemeente-
lijke subsidies krijgen dan de bene-ladies-tour waarvoor men € 
12.500 per jaar voorziet.  

2. Martine Cools dat het multifunctionele gebouw in Sint-
Margriete niet meer is dan : “Het samenzetten van de oude 
containers van de school in Sint-Laureins”. We spreken van 
een Containerbestuur.

3. Luc Van de Vijver dat voor de sportinfrastructuur Singelken 
nog eens €350.000 wordt  voorzien maar voor de aanleg par-
king in Watervliet (voetbal) en Waterland-Oudeman achter 
kerk geen middelen zijn.

4. Patrick de Greve dat de verkoop van een deel van het contai-
nerpark nog niet volledig afgerond is.

5. Jelle Boelens dat de jeugd op onze vraag nu over een betere 
Wifi beschikt in het jeugdhuis.

6. Bart Van de Keere dat de burgers in Sint-Laureins ieder jaar 
meer vermogens- belastingen betalen 32,55 %.

Onze fractie feliciteerde onze nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 
Onze fractieleider Annick Willems was toen wegens 

familiale omstandigheden afwezig.

STRATEN EN WEGELS KRIJGEN EINDELIJK EEN NAAM.
Op vraag van de CD&V van februari 
2013  besliste het schepencollega  thans 
uiteindelijk om alle straten die geen naam 
hebben en ook de verschillende wegels een 
naam te geven.
Tegen 15 december moesten de voorstellen 
binnen zijn op de gemeente. 

We hopen dan ook dat binnenkort uit de 

voorstellen die door alle inwoners deden 
alle straten en wegels een naam krijgen, 
passend bij de weg. Wij deden ook een 
paar voorstellen.

Dit is niet alleen leuk, maar ook van be-
lang voor het vinden van de weg met fiets, 
te voet, auto en voor de GPS maar ook 
van groot belang als hulpdiensten iemand 

moeten vinden in geval van nood.

Dank ik ieder geval aan alle mensen die 
hieraan hun medewerking verleenden en 
op die manier aan ons voorstel gestalte ge-
ven.
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COLOFON
 
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.afdeling.sint-laureins.be

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

 
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 Ve
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WIST JE DAT …
- Op onze vraag de kasseien voor de kerk 

in Watervliet werden heraangelegd.

- Op vraag van Jelle Boelens her en der 
kleine werken worden uitgevoerd. Ver-
harding fietspad Singelken, 

- Wij ook aanwezig waren op de sfeer-
volle kerstmarkten in de Kerstperiode.

 
- In het rustoord Sint-Jozef na het ver-

vangen van de kamerdeuren voor de 
brandveiligheid de kamers opnieuw 
geschilderd worden. 

 Per week wordt er een andere kamer 
herschilderd. 

 De gangen worden eveneens in een 
ander kleurtje gestoken. Na de uitbrei-
ding met de nieuwbouw worden nu 
ook de oudere kamers wat opgefleurd, 
zodat iedereen als het ware in een nieu-
we kamer zit. Wij steunen dit ten volle. 

- Wij nog altijd niet weten wat er in de 
“dringende” studie omtrent de verhuis 
van gemeente en ocmw naar het Gods-
huis staat hoewel die reeds besteld is in 
augustus en het blijkbaar zeer dringend 
was ?  We zijn inmiddels een half jaar 
verder.

- De viering van 11 november (bijna 
100 jaar na het einde van wereldoor-
log I) nog altijd een mooi gebaar is om 
alle slachtoffers te herdenken. Robert 
Maenhout en Luc Van de Vijver dra-
gen effectief hun steentje bij als vaan-
deldragers. 


