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Onze motivatie
blijft tijdens Corona

Jouw lidmaatschap start hier.
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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Beste inwoners van Sint-Laureins,

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
Jeffrey Van de Vijver
jeffrey_vdv@hotmail.com

Volg ons op
Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel
of naar info@cd&v.be of bel naar 02/238 38 11

www.facebook.com/CDenVsintLaureins

We zijn zowel op politiek als sociaal vlak actief
gebleven. Enkele acties werden op poten gezet
(zie verder in bladje) en tijdens de gemeenteen OCMW-raden worden pittige en
constructieve debatten gevoerd, dit
regelmatig zelfs met langere tijdsbesteding
aan onze punten dan aan deze van de
meerderheid.
Wij blijven actief voor iedereen en elke vraagstelling blijven we nauwgezet opvolgen. Ook in
de adviesraden blijven we de noden van iedere
inwoner verdedigen.

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan.

We hebben allen een moeilijke en bizarre
periode achter de rug en dit op diverse
vlakken. Dit heeft ons toch niet doen stilzitten.

Jeffrey Van de Vijver
Voorzitter CD&V Sint-Laureins

Verantwoordelijke uitgever
Bart Vandenberghe
Wetstraat 89
1040 Brussel

VOLG ONS
@CDENV

lees verder in dit boekje

#dichtbijjou

Mobiliteit

Algemeen

Constructief oppositie voeren
voor een beter beleid
Het voorjaar van 2020 zullen we niet vlug vergeten. Een nieuw virus,
COVID 19 heeft zich wereldwijd in onze samenleving gemengd zowel op
gezondheidsvlak als op psychologisch vlak.
Overal ter wereld werden maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Een moeilijke opgave als je het mij vraagt en een overwinning lijkt nog
veraf.
Het heeft ons dagelijks leven overhoop gegooid. Onze wekelijkse uitstapjes
met de kinderen, familie en vrienden werden ons ontnomen. Fysieke bijeenkomsten werden vervangen door digitale bijeenkomsten.
Wie had vorig jaar kunnen denken dat we in een volledige 'lockdown" zouden
moeten gaan?
Toch was niet alles kommer en kwel. Wandelen en fietsen werden weer
uitgevonden. Velen onder ons hebben op een andere manier onze streek en
ons land leren kennen en ervan genoten, ook ikzelf.
Op politiek vlak was het ook een totale aanpassing van samenwerken.
Onze fractie wil vanuit de oppositie een constructieve en kritische rol blijven
opnemen.
Herstelling tal van Sentse wegen vragen dringend prioriteit, alsook aanleg
voetpaden in de (nieuwe) wijken hebben we aangekaart op de gemeenteraad.
Verkeersveiligheid vinden we heel belangrijk, de doortocht Watervliet moet
veiliger (zie artikel), trage wegen verdienen betere en frequentere onderhoudsbeurten en moeten ook fietsvriendelijker gemaakt worden.
Het milieurpark moet een volwaardig park blijven. De laatste tijd worden veel
inwoners teruggestuurd met als reden, wat in witte zak kan moet in de witte
zak. Nog niet zo lang geleden werd op de gemeenteraad gestemd om meer in
de blauwe zak te steken, zo zou restafval (witte zak) per inwoner dalen. Hoe
contraditorisch! Hier gaan we nauwlettend op toezien.
Communicatie bij werken is ook heel belangrijk en dit kan veel beter in onze
gemeente. Niet iedereen heeft facebook of elke dag een (digitale) krant.
Wij voeren geen afbraakpolitiek, toch willen wij gehoord worden in onze voorstellen. Wij blijven uw stem vertegenwoordigen in coronatijd!

Patrick De Greve
Fractieleider CD&V

Restauratie
kapelletje
Sint-Jan
Anderhalf jaar geleden vroeg ons
raadslid Robert Maenhout een
eerste maal om het kapelletje in
Sint-Jan-in-Eremo te laten
herstellen door onze
gemeentelijke diensten.
Deze vraag heeft hij nog meermaals
moeten stellen ondanks de belofte
van onze burgervader. Op 18 juni
werd er ons beloofd dat de
restauratie spoedig zou gebeuren.
Het kapelletje werd eigenhandig
gebouwd door de fam. Maenhout
met de jonge Robert. Door de jaren
heen werd het steeds verzorgd en
onderhouden door Robert en zijn
vrouw Jenny.

Leefbaarheid langs de N456 - Watervliet Centrum
We zitten niet stil en vroegen in het
verleden reeds:

In de gemeenteraad van augustus en
september vroegen wij:

1. Rechtzetten scheefgezakte
verlichtingspalen
2. Vervanging betonnen openbare
verlichtingspalen door moderne palen
zoals in de Vlamingstraat - Leemweg
3. Invoeren verbod over deze weg voor
doorgaand vrachtverkeer langs deze weg
behalve bestemmingsverkeer zodat
vrachtwagens de doorsteek moeten doen
via Nederland (Tractaatweg) of via de N34
naar hun bestemming
4. Uniforme straatlichten langs heel de
weg en nieuwe sterkere lampen in de
huidige lichtpunten die onvoldoende licht
geven zodat ook het fietspad is verlicht
5. Een modern schuilhuisje t.h.v. de
doorsteek naar de Lauwerijnstraat voor
wie de bus neemt
6. Behoud van de variabele borden zone
30 in de dorpskern (die naar Sente zijn
verhuisd) omdat dit meer opvalt bij het
begin en einde van de school.

1. Dringend overleg om op korte termijn de
verkeersknelpunten in het centrum van
Watervliet aan te pakken. Dit samen met
de politie en de Vlaamse Administratie
Wegen en Verkeer om actie te nemen
zoals bepaalde verkeersborden te
plaatsen, parkeervrije stroken aan te
leggen, toelating enkel aan
personenwagens op te parkeren, enz.
Enkel met AWV kwam er overleg, maar
CD&V werd 'per ongeluk' niet
uitgenodigd

Besluit gemeenteraad van
september

De meerderheid bijna iedere keer geen
advies vraagt aan de bevoegde
adviesraden!

2. Aanstellen van een ontwerper.
Gezien het een gewestweg is die een
belangrijke verbinding is tussen Zeeland
en de E34 kan de gemeente daar niet
alleen over beslissen. De uitwerking van
dit alles zal tijd in beslag nemen gezien
zowel gemeente als Vlaanderen en
Nederland daarin betrokken zijn.
Daarom NU een beslissing nemen om een
ontwerper aan te stellen, die op degelijke
wijze dit kan bestuderen en in overleg met

een werkgroep een voorstel kan opmaken.
Waar zitten de aandachtspunten?
a. Zorgen dat plaatselijk zwaar vervoer dat
hier moet passeren op een veilige manier
kan voorbijrijden, maar anderzijds zwaar
vervoer dat er niet moet zijn verbieden.
b. Een veilige doorsteek voor fietsers door
Watervliet, met gescheiden fietspaden.
c. Opfrissing van het dorp dat nu vooral
onstsierd wordt door gebrek aan groen,
slechte voetpaden, lelijke grote borden en
obstakels op de voetpaden.
d. Veilige oversteekplaatsen voor
voetgangers.
e. Sfeervolle verlichting en weg met
betonpalen en kabels die het zicht
ontsieren.
f. Nieuwe voetpaden
g. Afzonderlijke riolering voor het
hemelwater als dit nodig is en kan.
h. Enz.
3. Wij bieden aan als bijna enige
oppositiefractie, mee te werken in een
werkgroep, waar ook bewoners kunnen
participeren!

Menig fietser, wandelaar of
toevallige passant bezoekt dit
rustpunt en het is ook populair bij
de boekenjagers.
Ondertussen werd het kapelletje
gerenoveerd door de technische
dienst en werd een belofte
waargemaakt.
Patrick De Greve & Robert Maenhout

De meerderheid wil dit niet en stelt dus
geen ontwerper aan om deze
problematiek aan te pakken. Vorige raad
stelde de bevoegde schepen dat de
gemeente geen middelen (ca. 5000€) wil
spenderen daaraan, geen personeel
heeft om daar aan te werken en daaraan
geen tijd wil verliezen. We moeten ons
tevreden stellen met de vage belofte dat
er geteld zal worden hoeveel verkeer er
door de straat rijdt.

Wist -je-datjes?!

Er bijna evenveel agendapunten van onze
fractie op de agenda staan als van de
meerderheid
Het dienstencentrum Watervliet maanden
dicht was ingevolge gebrek aan personeel
(dat zijn ontslag neemt), maar dankzij
onze interventie dit opnieuw openging.

De werken aan de Leemweg extreem
vertraging oploopt, zonder dat er actie van
het college is.
Er dankzij ons, een degelijke verlichting
geplaatst is, in de bocht aan de
Mariapolderdijk - Ketterij

Bart Van de Keere
Gemeenteraadslid CD&V

