
Beste,

Op zondag 7 juni zijn er verkiezingen voor het Europese en hetVlaams parlement.

Ik ben kandidaat voor de verkiezingen van hetVlaams parlement.

Ik werd gevraagd samen met de collega burgemeester van Beveren, de lijst te duwen.

Op 1 april was ik 20 jaar actief in de politiek. Ik begon als ocmw-raadslid in 1989,

nadien OCMW -Voorzitter en in de volgende legislatuur 1ste Schepen en ook Provincieraadslid.

Als Burgemeester tracht ik samen met het College een goed gemeentelijk beleid uit te werken.

De voorbije 20 jaar heb ik uitgebreid ervaring opgedaan in allerlei dossiers.

Dank zij de steun van deVlaamse regering konden we in de gemeente een aantal projecten

gesubsidieerd krijgen.

Overleg met Provinciale enVlaamse overheid zijn heel belangrijk in de uitvoering

van het gemeentelijk beleid.

Daarom zei ik ‘ja’ om op de lijst van deVlaamse verkiezingen te staan.

Bouwen aan een sociale samenleving met aandacht voor de kwaliteit en leefbaarheid van

het platteland en het welzijn van anderen is steeds mijn ambitie op elk beleidsniveau.

U vindt mij op lijst nr. 9 CD&V,

bij de effectieven - nr. 26.

Binnen één partij kan u voor

meerdere kandidaten stemmen.

Effectieven

1 SCHAUVLIEGE Joke - Evergem

2 DE MEYER Jos - Sint-Niklaas (Belsele)

3 FRANSSEN Cindy - Oudenaarde

26 WILLEMS Annick - Sint-Laureins

27 VAN DE VIJVER Marc - Beveren

Opvolgers

1 TAELDEMAN Valerie - Maldegem

2

Vriendelijke groet en oprechte dank,

Annick Willems
Uw Burgemeester

Verantwoordelijke uitgever: Gidy Bonte,
Hontseindestraat 45, 9981 Sint-Laureins

Welkom op het CD&V-lentefeest op vrijdag 15 mei vanaf 19u30 met o.a. huldiging van
Jozef Van Braekel en Rosa De Schepper, de voorstelling kandidaten Vlaamse en Europese
verkiezingen én om 20.30 uur optreden van stand-up-comedian Bert Gabriëls. Dit alles
gaat door in de parochiezaal te Sint-Laureins. Iedereen welkom!

www.sint-laureins.cdenv.be
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Mensen komen en gaan.
Mandaten worden opnieuw ingevuld.

Op de gemeenteraad van 26 maart legde Patrick de Greve de eed af als 
Schepen in handen van de Burgemeester Annick Willems. Vanaf 1 april 
neemt hij de bevoegdheden van Rosa De Schepper over:  openbare 
werken, landbouw – plattelandsbeleid, parken en plantsoenen – groen-
voorziening, leefmilieu, huisvuil- en afvalthematiek, rattenbestrijding.
Patrick was van 02.01.2007 tot 26.03.2009 OCMW-Voorzitter en deed 
dit met hart en ziel. Hij genoot van een spetterend afscheidsfeest in 
het OCMW. Na een mooi woord over de 2 jaren van samenwerking 
door de OCMW-secretaris, nam het personeel afscheid op muziek van 
K3…. 
Door het ontslag van Patrick de Greve als OCMW-Voorzitter, neemt 

Martine Cools vanaf 1 april deze functie op, zij was reeds vanaf 02.01.07. 
ocmw- en gemeenteraadslid. Martine wordt toegevoegd aan het College 
als schepen en heeft de bevoegdheven sociale zaken, tewerkstelling en 
seniorenbeleid.
Als raadslid in het OCMW wordt Patrick De Greve vervangen door 
Monique Huyghe.
Uittredend raadslid en oud burgemeester Jozef van Braekel wordt opge-
volgd door Luc van de Vijver die overkomt uit de OCMW raad.
Zijn plaats in de Ocmw raad wordt ingevuld door Jeroen van Keer.
Uittredend gemeenteraadslid Rosa De Schepper wordt opgevolgd door 
Lieven De Groote.

Patrick De Greve
Sint-Jan-in-Eremo

Schepen van Openbare Werken, Milieu, ... 
52 jaar
gehuwd met Lucrese Minnaert
Vader van Bart en Veerle 
Beroep: Regio adviseur bij zuivel-gigant 
Friesland Campina te Aalter
Bijberoep: landbouwer

Martine Cools
Watervliet

Voorzitter van het OCMW
51 jaar
Licentiaat rechten
Gehuwd met Franky Verstrynge
Moeder van Thomas, Vincent
en Nicolaas
Beroep: Landbouwer

Monique Huyghe
Watervliet

Nieuw raadsllid OCMW 
51 jaar
Huisvrouw
Gehuwd met Willy Pauwels
Moeder van Brenda

Jeroen Van Keer
St.-Laureins

Nieuw raadslid OCMW
26 jaar
Politicoloog
Ongehuwd
Beroep: werkzaam bij de federale
directie van de Gouverneur van O.Vl. 
als attaché noodplanning

Lieven De Groote
St.-Laureins

Nieuw gemeenteraadslid
35 jaar
Ongehuwd
Beroep: productieverantwoordelijke
bij Conti-Label te Eeklo

Luc Van de Vijver
Waterland-Oudeman

Nieuw Gemeenteraadslid komende 
vanuit de OCMW raad
46 jaar
Gehuwd met Verlinde Sandra
Vader van Jeffry en Robby
Beroep: Procesoperator bij
L’Air liquide te Aalter

G E M E E N T E O C M W
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al wel gewaardeerd en als men iets vraagt dat 
niet kan, dit ook meedelen.

Rosa, Feesten en daarna openbare 
werken : wat deed je liefst ?

Openbare werken zonder twijfel. Je doet er 
veel mensenkennis op en zeker als vrouw is dat 
een uitdaging. In het begin was ik bijna alleen 
als vrouwelijke mandataris en zeker in de regio 
met openbare weren, maar in de contacten met 
collega’s in de omgeving kun je veel opsteken 
en dat is belangrijk omdat men hoort hoe het 
werkt en wat de juiste weg is. Ik vond wel dat ik 
de nodige waardering kreeg met de jaren.

Burgemeester is dat veel
verschil met schepen, Jozef ?

Als burgemeester kom je onmiddellijk voor be-
slissingen te staan.  Brandweer, politie is enkel 
de bevoegdheid burgemeester en vergen vaak 
individuele snelle beslissingen. Daarnaast is er 
de besluitvorming rond dossiers die je zelf moet 
nemen en overleggen met personeel, bevoegde 
schepen, overheidsdiensten. Het is  soms een 
eenzaam beroep als je vlug moet handelen. 
Maar het college is van groot belang, daar kun 
je in groep aan één doel werken. 

Zijn we nu een arme
of een rijke gemeente ?

Jozef : als je het over centen hebt zijn we  arm, 
maar we hebben wel open  ruimte, rust en een 
rijkdom aan mensen.  Bovendien hebben we 
niets tekort : 2 sportzalen, openbare verlichting, 
goed onderhouden  wegen, bibliotheken, mooie 
dorpskernen, een cultureel centrum (De Meet) 
en binnenkort een  KMO-zone, en container-
park.

Maar de fi nanciële toestand van onze gemeen-
te is kerngezond zegt Rosa, want we hebben 
altijd voorzichtig bestuurd. In tijden van bespa-
ring hebben we nog lichten gedoofd en iedere 
frank twee keer omgedraaid alvorens hem uit 
te geven. Dwaze dingen hebben we nooit ge-
daan.

Afscheid
Rosa, de nieuwe loods is een stukje jou af-
scheidsgeschenk aan jouw personeel, want 
de mensen van de technische dienst appreci-
eerden jouw inzet en jij de hunne. Zal je hen 
vooral niet missen ?

Zeker, maar ik heb afscheid genomen en be-
waar de beste herinneringen aan hen. Door 
de goede samenwerking met het personeel en 
het hoofd van de dienst kon ik veel realiseren 
en ik ben daar trots op. 

Jozef, het contact met de mensen 
zul je dat niet missen ?

Ik  heb nog veel contacten en zit nog in de 
duivenbond, Okra, dus dat valt heus wel mee. 
Dat zwarte gat heb ik nog niet gezien..

Het mooiste beeld
in al die jaren ?

Rosa : de samenhorigheid en ervoor gaan, dat 
doet deugd. Ik ging altijd graag naar het sche-
pencollege en op  minder leuke momenten 
kon je op mekaar rekenen.

De mooiste realisatie vind ik dat we een de-
gelijke technische dienst hebben : zowel op 
gebied van materiaal of  personeel. De kers op 
de taart is natuurlijk de loods. We kunnen ons 
gerust meten met anderen.

Jozef : een aantal zaken realiseren die niet 
mogelijk leken, dat vond ik het mooiste : de 
sporthal in Sint-Laureins, het jeugdhuis en de 
melkerij.

Maar ook de wedstrijd “een thuis voor een 
beeld winnen” deed  goed. Het creëerde een 
gemeenschapsgevoel, kunst, samenwerking 
solidariteit. Dat  heeft veel te weeg gebracht 
ook op gebied van toerisme en het leek als 
het ware ook een beetje op een onmogelijke 
opdracht :  een beeld in de kreek.

Hebben jullie nog een raad
voor jullie opvolgers ?

Rosa en Jozef in koor : samenwerken en er 
voor gaan.

Zouden jullie jonge mensen
aanraden om in de politiek
te stappen ?

Jazeker : doen als men er interesse voor heeft, 
maar er kruipt veel tijd in, zeker in een kleine 
gemeente.  Toch is het zo dat je dicht bij de 
mensen staat, je leert  veel mensen kennen 
en kan mensen soms plezier doen met kleine 
dingen.

Jozef en Rosa bedankt voor dit interview en 
vooral voor jullie mateloze inzet met een groot 
hart voor de Sentse politiek,  gedurende die vele 
jaren ! 

Namens het CD&V-partijbestuur
Franky Cornelis en Bart Van de Keere
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Afscheid van
twee Sentse politieke
monumenten!
Op donderdag 26 maart ging de laatste gemeenteraad door
voor Jozef van Braekel en Rosa De Schepper.
Na een lange politieke loopbaan nemen zij afscheid.

de Kruiskensstraat (een slechte kasseiweg) te 
vernieuwen waarvan men 50 jaar lang beloofd 
had deze te vervangen.  In 1980 werd de straat 
in het bijzijn van eerste minister Martens ge-
opend. 
In de loop van de volgende jaren werden er nog 
ettelijke kilometers landbouwwegen aangepakt, 
telkens met  60% subsidie van landbouw en dit 
mede dankzij de goede samenwerking met pol-
derbesturen.

Jozef en Rosa, de meerderheid
is dikwijls krap geweest.
Is dat voor het besturen van
een gemeente een probleem ?

Allerminst, het komt er vooral op  aan als 
groep goed samen te werken en ieders kwali-
teiten aan bod te laten komen. Overleg in partij 
en met de fractie en een inspelen in het college 
zijn de wondermiddelen en dan kan men ber-
gen verzetten.  En ik ben blij te zien dat onze 
Burgemeester Annick en het College ditzelfde 
principe in praktijk omzetten.

Planning, planning, planning.

Vroeger kon een  gemeenteraad iets beslissen 
en de dag nadien uitvoeren. Thans duurt alles 
veel langer omdat er offertes, studies, overleg 
enz. aan te pas komen. Is dat een goede zaak?

Jozef zegt dat het vroeger soms ook enige tijd 
duurde alvorens er subsidies werden goedge-
keurd, maar voor zaken zonder subsidie ging 
het vlugger.
Het was vroeger misschien leuker omdat men 
vlugger resultaten kon voorleggen, maar het is 
niet verkeerd dat er thans meer planmatig te-
werk wordt gegaan. Alleen is het moeilijk om 
dit aan de bevolking uit te leggen. 

Mensen zijn mondiger geworden en 
de telefoon is altijd bij de hand. Is 
dat niet knap lastig ? 

Welnee het is goed dat mensen hun mening 
kunnen uiten en durven vragen te stellen zegt 
Jozef. Rosa vult aan en zegt : de waarheid ver-
tellen en juiste informatie geven wordt meest-

Dienstbaar zijn tussen de mensen.

Rosa De Schepper en Jozef Van Braekel verlie-
ten de gemeenteraad. Tijd dus om even terug te 
blikken. Daarom gingen Franky en Bart op pad 
voor een gesprek met deze twee monumenten 
in de gemeentelijke politiek.

Wat was jullie drijfveer om
in de politiek te stappen?

Bij mij was het zo dat ik thuis dagelijks hoorde 
over het reilen en zeilen in de politiek, gezien 
mijn vader van 1944 tot 1970 gemeentesecreta-
ris was in Sint-Laureins vertelt Jozef. Toen ik de 
laatste jaren in mijn opleiding zat als leraar ging 
ik vaak naar de gemeenteraad luisteren. Er wa-
ren toen 9 leden in de raad en  bij de stemming 
zat men soms te slapen, zodat de burgemeester 
voor de stemming soms eens de hamer moest 
gebruiken om iedereen attent te maken om te 
stemmen. Het ging er in de Sentse  raad soms 
luid aan toe. Er was een echte politieke strijd.

Rosa vertelt dat vader Henri ook in de ge-
meenteraad zat en dus heeft ze de microbe van 
thuis uit te pakken. Zij kwam er in bij de tweede 
verkiezing na de fusie (1983) en deed dit om-
dat de meerderheid haar belofte nakwam om 
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