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Op initiatief van CD&V-Brussel kwamen
een 150-tal CD&V’ers en sympathisanten
bij een op het Sint-Katelij neplein in
hartje Brussel voor een afterworkdrink
met een hapje en een drankje. Benjamin
Dalle, Brussels CD&V-voorzitter: “CD&V
wil de Brusselaars en de Brusselse
economie een hart onder riem steken.
We roepen iedereen op om positieve
ervaringen te delen op sociale media
met de hashtag #EnjoyBrussels. Een

COLOFON
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!

restaurantbezoek of een leuke aankoop?
Maak er een foto van en deel het op
sociale media. Brussel is echt de moeite
waard om te bezoeken.”
“De situatie voor handelaars in het
stadscentrum is dramatisch. Ik heb het
Brusselse stadsbestuur gevraagd om
maatregelen te nemen om de
handelaars te ondersteunen: de
afschaffing van de terrassentaks en de
uithangbordentaks, de promotie van

bepaalde winkelbuurten, het opzetten
van een modeparcours samen met de
handelaars. Het stadsbestuur blijft
helaas doof voor constructieve
voorstellen. Daarom lanceren we zelf
een eenvoudige maar doelgerichte
campagne: #EnjoyBrussels”, aldus
CD&V-gemeenteraadslid
Bianca
Debaets.

Uw lokale contactpersoon:
Van de Vijver Jeffrey
jeffrey_vdv@hotmail.com
www.sint-laureins.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
@CDenVsintLaureins

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

#EnjoyBrussels

Zomergem, het Warmste Dorp
Zomergem, deelgemeenten inbegrepen, is in onze ogen het ‘warmste dorp van
Vlaanderen’.
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CD&V-Actiecafé voor een
verkeersveilige N21
Op initiatief van CD&V Zomergem kwamen
buurtbewoners, jongeren en bezorgde ouders bijeen
om na te denken en acties voor te bereiden voor een
betere doorstroom van de N21.
“Tijdens het Actiecafé zochten we actief naar oplossingen op
korte en lange termijn rond de onveilige verkeerssituatie op de
N21. De grote opkomst van de infosessie en het engagement van
de deelnemers bewijst dat er nood is aan verandering. De
intensieve samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen en
enkele concrete actiepunten op tafel gelegd op vlak van
infrastructuur, sensibilisering en eigen rijgedrag in het verkeer”,
vertelt Brigitte Mouligneau, voorzitter CD&V Zomergem.

Kruiden brengen de wijk ‘op smaak’
Een bloembak vol frisse kruiden die de buurtbewoners
zelf onderhouden en waarmee ze lekker kunnen
kokkerellen. In Zomergem vind je sinds deze zomer
kruidentuintjes in plaats van bloemen in de
bloembakken van de badplaats.
Jaarlijks plant de groendienst duizenden bloemen die de straat
kleur geven. Maar wat als we nu iets zou planten dat zowel mooi
als nuttig is, dacht schepen van Groenvoorzieningen Jan
Deblieck (CD&V). “Alle inwoners mogen vrij gebruik maken van
de kruiden. Er wordt wel gevraagd aan de gebruikers om de
plantjes niet volledig te verwijderen zodat iedereen een lange
tijd van de kruiden kan genieten.”
“Het zorgt niet alleen voor dynamiek in de wijk, het brengt ook
kleur en leven in de straat”, Jan Deblieck, Zomergem.

CD&V
Langs Sentse wegen kom je
soms ook deze beelden tegen...

Samen met mijn vrouw Annick werd ik 18 jaar geleden
lid van de kookploeg op het zomerkamp van
Chiromeisjes Zomergem. Ondertussen staat mijn
dochter er in de leiding en maait mijn zoon het gras.
Zelf sta ik in voor de voorbereidingen van en het bakken van de
steaks op het steakfestijn, kleine karweitjes aan de lokalen en
het ophalen van de frisdrank bij de brouwer. Elke zondag
beleven 70 kinderen een fijne namiddag dankzij de
leidingsploeg.
Het jaarlijks hoogtepunt is het kamp in Kasterlee. Twee weken
samen leven in de bossen met ongeveer 90 jongeren is een
enorme ervaring. Er heerst altijd een bijzondere sfeer.

Dat merk ik aan de manier waarop de leden en de leiding
reageren op straat in Zomergem. Al dat wuiven en roepen, het
streelt mijn ego soms wel. Maar het maakt vooral een grote
indruk op de deelnemers. Ze leren er samen leven, spelen, ruzie
maken, …
Zonder een grote ploeg vrijwilligers liep de jaarkalender in het
honderd. En dan denk ik niet alleen aan de leiding maar ook aan
de helpers op eetfestijnen, fuiven en kampen. Chiromeisjes
Zomergem zit in een ideale wijk, maar de lokalen zijn er nog niet.
Dankzij de subsidie van de gemeente konden we de ramen en
deuren al vervangen. We gaan nu voor de volgende fase:
vervangen waterleidingen en verwarming.
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