ONZE PROVINCIE
ANNICK WILLEMS
LEGT UIT
Vanaf 1 januari 2018 slanken de provincies af.
De afslankingsplannen van de Vlaamse regering wierpen een schaduw over een
groot deel van deze legislatuur, al te lang bleef onduidelijk waar men naartoe
wilde en welke impact dat op ons bestuur zou hebben..

Wat zijn concreet de wijzigingen ?
De provincie heeft nog enkel de grondgebonden bevoegdheden. Zaken die ons nauw
aan het hart liggen - waar wij als CD&V het
verschil kunnen maken zijn weg, zoals : het
jeugdwerk voor allen, de bovenlokale
sportondersteuning, de platformen voor lokale
ouderenadviesraden, de cultuurspreidende en
cultuureducatieve projecten.

De raad in cijfers !
Na de verkiezingen op 14.10.2018 en
de installatie op 3 december 2018 zal
de nieuwe provincieraad 36 i.p.v. 76
raadsleden tellen, inclusief 4 i.p.v. 6
gedeputeerden.
Het aantal personeelsleden is
ondertussen fel verminderd. Velen
hebben de overstap moeten maken
naar een lokale overheid of naar
Vlaanderen.
Het nieuwe kader biedt voldoende
opportuniteiten om als provincie een
meerwaarde te creëren voor elke
Oost-Vlaming.
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Annick aan het woord tijdens de debatten in de
raad.. Je mag altijd komen luisteren.

COLOFON

Hou je ook van
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!
Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een
hechte samenleving.
Meer info via Bart.van.de.keere1@telenet.be of via www.cdenv.be/wordlid

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

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

Op zondag 21 januari verwelkomen we
alle leden en sympathisanten bij
Robert Maenhout, Sint-Livinuspolder
Sint-Jan-in-Eremo.
We luisteren er naar de inzet van
Samana (ziekenzorg) die dag in dag uit
zieke mensen helpen.
We proeven en toasten op het nieuwe
jaar en met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht verneemt u er de
laatste nieuwsjes.
Tot dan en we rekenen op u !

Nieuw jaar - nieuwe
lijst - kom en zie !
“We nodigen iedereen van harte uit op
onze nieuwjaarsdegustatie op 21
januari 2018 tussen 10.00 en 12.30 uur
aan het rond punt in Sint-Jan”
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Ik hoop ook dat, met de vernieuwde
taakstelling, de provincie zijn rol als bovenlokaal
beleidsniveau voor de gemeenten betekenisvol
en ondersteunend blijvend kan opnemen.
Annick Willems, CD&V fractieleider
Provincieraad
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2017 was het laatste jaar waar de Provincie
cultuurprijzen
kon
uitschrijven,
podiumtalenten kansen geven, wedstrijden
organiseren en bovenlokale projecten
subsidieren.
We hopen dat de Vlaamse
overheid aan de talrijke cultuur-, welzijns-,
sportverenigingen en initiatieven een even
kwaliteitsvolle ondersteuning zal bieden.

Bart Van de Keere, voorzitter

GRAAG EEN LEEFBARE
OMGEVING VOOR
IEDEREEN !
Laat ons weten wat er fout loopt en wij zorgen voor
een oplossing of stellen de juiste vragen !

WIST JE DAT ...
IN SINT-LAUREINS
Wist je dat ...
• het huidig bestuur voor het
gemeentehuis "Boerke met een
beerton" wou plaatsen als
uithangbord van Sint-Laureins ?
Geef toe dat dit niet past ! .
•

WIJ
kiezen voor leefbare
dorpen en wijken en
mooie beelden
van onze gemeente

Patrick De Greve de voltallige
land- en tuinbouwraad en
bedrijfsgilde Sint-Laureins achter
zich kreeg om het kunstwerk te
bannen ? Uiteindelijk trok het
College hun beslissing terug !
Of het nu definitief van tafel
geveegd is , is nog niet duidelijk.
Wij blijven waakzaam !
.

• op 17 december de WBE
(wildbeheerseenheid) Generale
Vrije Polders vzw hun 25-jarig
bestaan vierde ? Patrick De Greve
als voorzitter van de land- en
tuinbouwraad en Franky Cornelis
vanuit de jacht hierop aanwezig
waren en hulde brachten aan de
jarige vereniging met onze
minister
Joke
Schauvliege.

• in het meerjarenplan dat op de raad
in december werd goedgekeurd de
totale belastingdruk in onze gemeente
over de periode 2013 - 2019 is
gestegen van € 3.092.380 in 2013 naar
€ 3.938.609 in 2019 of een stijging met
meer dan 27% ? Wij dachten dat in een
coalitie met VLD en N-VA de
belastingen alleen maar dalen ?

Een gemeente besturen vergt visie,
inzet en inspraak.
Daaraan ontbreekt het soms en wij
kaarten dat aan op de gemeenteraad
of bij het schepencollege.
"Als je de Ketterijstraat volgt vanaf Vaart kom
je vijf verschillende soorten straatlampen
tegen. Mooi is dat niet, maar ook voor de
veiligheid niet goed" vertelt Martine Cools,
raadslid voor CD&V.
De
zeer
gevaarlijke
bocht
aan
Mariapolderdijk is slecht verlicht en in het
dorp werden zeer felle lichten bevestigd aan
woningen zonder dit te bevragen bij de
eigenaars.

Bovendien hangen deze lampen in het dorp
op allemaal verschillende hoogtes. Dit
getuigt van gebrek aan visie.
Wij hingen telkens over een volledige strook
dezelfde lampen .
We pleiten er voor om zo snel mogelijk dit
soort kermistoestand te stoppen en over
gans de lengte vanaf de Vaart naar het Stee
dezelfde lampen te hangen.
Trouwens als u nog vragen heeft omtrent gas,
elektriciteit en nutsvoorzieningen mag u
steeds met Franky Cornelis contact
opnemen die actief is binnen IMEWO.
Franky Cornelis : 0497/44.04.14
cornelis.franky@skynet.be

• op onze vraag op de gemeenteraad
de oprichting van een sentse
economische raad (senter) werd
goedgekeurd omdat wij dat belangrijk
vinden ?
• wij naar de eerste vergadering van de
Senter niet werden uitgenodigd en bij
de eigenlijke installatie veel te laat een
invitatie kregen volgens de statuten ?
• Martine Cools toch aanwezig was op
die raad omdat wij willen dat de
vrijwilligers die er deel van uitmaken
vooruit kunnen en wij dus mee
constructief bouwen aan Sente ?

En jij? Ken jij iemand voor onze lijst?
Laat het ons weten en mail je kandidaat of kandidatuur
door naar bart.van.de.keere1@telenet.be

De heraanleg in de bocht aan de
Zonnestraat is goed geslaagd.
Wij vinden het jammer dat er nu reeds
verzakkingen zijn en vroegen dat de
grachtkant (die al aan het wegzakken
is) dringend wordt heraangepakt.

Veldstraat wordt eindelijk heraangelegd.
Wij zorgden voor de verbreding van de
Bellekensstraat als ontlasting van de
Veldstraat. Ons plan werd uitgevoerd
in 2013. Toen waren ook de plannen
klaar voor herinrichting Veldstraat en
de Menne achter de Veldstraat.

Wij hopen dat de werken snel uitvoering
krijgen. Op de gemeenteraad van december
wezen wij er op dat er mogelijks
geluidoverlast zal zijn omdat het voorziene
wegdek niet effen zal zijn maar geribbeld.

Ook betreuren wij dat de heraanleg van de
menne achteraan de huizen van de Veldstraat
werd geschrapt.

“Bij de uitvoering van werken letten wij er op
dat er rekening gehouden wordt met de
veiligheid van alle weggebruikers. Hier is het
voor fietsers levensgevaarlijkI”, aldus Patrick
De Greve, onze voormalige schepen van
openbare werken.
"Daarom hebben wij dit aangekaart bij de
gemeente en hopen dat tegen het nieuwe
jaar deze situatie al verholpen zal zijn. Zo niet
is het topdringend."

Heeft u nog kennis van
gevaarlijke punten voor fietsen voetpaden of auto's ?
Neem dan contact op met
Patrick en wij kijken wat
mogelijk is.

Wij drongen verschillende keren aan om deze
werken aan te vatten. Waarom dat 5 jaar
duurde weten wij niet. Onderstussen is de
kostprijs alleen maar gestegen en waren er
meer onderzoeken nodig.

2

of

Wij kaarten gevaarlijke
situaties aan !

Patrick De Greve
Telefoon : 0471/77.63.94 of 09/379.95.93
of patrick.de.greve2@telenet.be
De inwoners van de Veldstraat verdienen een
leefbare straat !
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