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Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel
Verdwijnt nu ook de laatste
plaatselijke dienstverlening
uit onze gemeente?
Lees op blz. 4 meer over wat er te
gebeuren staat met het plaatselijk
politiekantoor.

Verdwijnt nu ook de laatste plaatselijke
dienstverlening uit onze gemeente?
Onlangs kwam de politieleiding onze 3 wijkinspecteurs vertellen
dat de wijkwerking stopt op 1 januari 2014 en het kantoor gesloten
wordt.
Nochtans lezen we steeds in de Flikkenkrant en de website over het belang
van de wijkposten. “Wijkinspecteurs
zijn immers de ogen en oren van het
korps. Ze staan nu eenmaal het dichtst
bij de bevolking en voelen precies aan
wat er leeft in hun wijk of buurt. Omgekeerd moet ook de bevolking hun
wijkinspecteur kennen en weten dat ze

steeds bij deze persoon terecht kunnen
met vragen en problemen.”
Wij willen met CD&V ervoor ijveren
dat deze dienstverlening niet verdwijnt
op de gemeente en vroegen op de
gemeenteraad van 21 november de
stemming om de wijkpost en de wijkwerking in Sint-Laureins te behouden.

Wist je dat…
➔ de vergadering van het cultureel
adviesorgaan werd uitgesteld?
Wellicht omdat de cultuurbeleidsdoelstellingen nog niet klaar zijn.

ipv voltijds, maar dat door een herschikking men evenveel personeel in
dienst heeft?
➔ 1 jaar na de ontslagbrief van de cultuurcoördinator eindelijk (zoals
door ons al gevraagd) de
vacature zal opengesteld
worden van halftijds
cultuurbeleidcoördinator?
Evenwel contractueel en
niet statutair.

➔ de vrijwilligers ook dit
jaar hun best deden om
bloemetjes te verkopen
voor de actie “kom op
tegen kanker”, maar het schepencollege
hen gevraagd heeft om voor de bedanking zelf voor taart te zorgen?

➔ de gemeente weldra maar over een
halftijdse bibliothecaris meer beschikt
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➔ wij als raadsleden uit de minderheid
naar bijna geen enkele huldiging of
gemeentelijke activiteit worden uitgenodigd?
Als je ons daar niet ziet is dat wellicht
omdat we niet gevraagd werden.
➔ CD&V aanwezig was op de 11-november-vieringen omdat we het belangrijk vinden dat de slachtoffers van beide
wereldoorlogen worden herdacht en
de herinnering aan de oorlog levendig
wordt gehouden?
De viering in Watervliet was iets
speciaal, dankzij de werkgroep van het
cultureel adviesorgaan. Dank voor alle
vrijwilligers die daaraan meewerkten.

De meerderheid stemde NEEN, zodat
het punt niet aanvaard werd.

OCMW

Visie op beleid van komende 5 jaar?
Bij het einde van het eerste
“werk”-jaar van de nieuwe
meerderheid, die er vorig jaar
in oktober klaar voor was, zaten
wij te popelen van ongeduld
naar de aangekondigde verassende en nieuwe visie op het
ganse sociale gebeuren in de
gemeente.
Op de raad van november kregen we
weliswaar een vormelijk mooie powerpoint, maar noch in de teksten, noch in
de uitleg vonden we een echte VISIE
op het sociale beleid van de komende
jaren.
Men zal met het door ons gespaarde
geld een nieuwbouw zetten voor het
sociaal huis op de site van het rustoord
en dus kiest men er voor om niet alle
diensten te groeperen.
Men zal uiteindelijk toch de weg (zie
foto) en verlichting rondom het rustoord aanpakken met € 50 000, wat bij
ons de bedenking oproept waarom dit
dan moest uitgesteld worden en of dat
bedrag volstaat voor de voorgenomen
werken.
Men zal wellicht nog extra assistentiewoningen realiseren aan het rustoord,
maar wanneer en waar, daar bleef men
het antwoord schuldig.
Toen Ingrid De Sutter als fractieleider
in de raad vroeg naar duidelijkheid
rond bepaalde vage voorstellen werd
dit enkel beantwoord met de repliek dat
men pas in 2018 bij de volgende verkiezingen alles zou zien. Van de mensen
die de stekker hebben uitgetrokken en
rondbazuinden dat het allemaal anders
en beter ging worden hadden we toch
wat meer verwacht dan vage lange-termijn-beloften. Nadat ze gedurende één
volledig jaar hebben kunnen werken
aan een visie was dit toch een mager
beestje.
Voor evaluatie van het voorbij jaar
stellen wij alleen vast dat men gewoon

heeft uitgevoerd wat door ons als
CD&V- meerderheid werd gepland en
dat tal van zaken niet werden uitgevoerd, dit terwijl de gelden beschikbaar
waren.

Uitstel wellicht om het later aan hogere
kosten uit te voeren: omgevingsaanleg
rustoord, elektronisch zorgdossier,
medicatiebeheersysteem, …

Wist je dat op ons aandringen de
voetpaden in Sint-Laureins in de
Dorpsstraat aan de noordkant eindelijk
volledig heraangelegd zijn?
Waarvoor dank.

Ons voorstel was wel om dit overal
met nieuwe tegels te doen omdat de
bestaande tegels wel grotendeels versleten zijn en elke inwoner per slot van
rekening gelijk is.
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Bij de verkiezingen van vorig
jaar zorgden wij met Jelle voor
een nieuwkomer met een aardig aantal stemmen, wat hem
meteen een zitje opleverde in
de gemeenteraad.
Als student rechten weet hij hoe belangrijk goede regelgeving opstellen is.
Hij is gedreven door de actuele generatie CD&V-politici en Wouter Beke is
zijn voorbeeld. Jelle is ook iemand die
sociaal en maatschappelijk bewogen is
en dit uitdraagt.
Geboren: 7 februari 1992

Werk: student rechten/barman in t’
Krekeltje
Politiek: gemeenteraadslid
Grootste politieke voorbeeld: Els De
Clercq

Laatste boek: Handboek Belgisch
familierecht van Gerd Verschelden
Lievelingsprogramma’s: Ter Zake,
Downton Abbey, Borgen, De Ridder
Lievelingsgerecht: biefstuk met
frieten
Mooiste plekje in Sint-Laureins:
Bentillekreek
Hobby’s: tuinieren en konijnen houden
Lievelingsdier: mijn kat Mauwkes
Ik hou van: lekker eten in aangenaam
gezelschap
Ik hou niet van: negativisme en verzuring
Waar ik wil aan werken: een gemeente waar het goed leven is voor iedereen

We verwachten u op onze nieuwjaarsreceptie
Binnenkort naderen we het einde van
het eerste ‘werk’-jaar van de nieuwe
meerderheid. Tijd voor een evaluatie en
een vooruitblik.
Wij hebben niet stilgezeten en werken
positief en actief mee aan het beleid in
onze mooie gemeente. We willen niet
meemaken dat de vele goede realisaties
van de voorbije 36 jaar verloren gaan.
Wij nodigen jullie alvast uit op onze
nieuwjaarsreceptie op zondag 26
januari 2014 tussen 10.00 uur en 12.00
uur aan het rond punt in Sint-Jan in de
garage Maenhout.
Verkiezingsjaar
2014 wordt een jaar van drie verkiezingen. Wij kiezen een voor een nieuw
Europees, Belgisch en Vlaams parlement. In Oost-Vlaanderen doen we
dat onder de kundige leiding van onze
twee ministers, Pieter De Crem en

Joke Schauvliege, lijstrekkers voor de
federale en Vlaamse CD&V-lijst, die elk
zeker hun sporen hebben verdiend als
minister en gekend zijn voor hun nononsense aanpak. Geen woorden maar
daden.
Als partij onder de kundige leiding van
Wouter Beke werd de zesde staatshervorming uitgewerkt, waardoor de
financiële middelen en de meeste bevoegdheden die ons als mensen raken
naar Vlaanderen komen.
Na de verkiezingen kunnen wij met uw
steun en onder de leiding van MinisterPresident Kris Peeters de nieuwe regionale bevoegdheden uitwerken en onze
verantwoordelijkheid verder opnemen.
Op Federaal niveau zal de taak van de
nieuwe regering er vooral in bestaan het
overheids-tekort verder terug te dringen
en met de beperkte bevoegdheden die
overblijven het land weer stabiliteit te
bieden in binnen- en buitenland. Onze

We wensen u een hartverwamende Kerst
en een Warm Vlaanderen toe in 2014
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minister Koen Geens is er alvast in
geslaagd om de magische 100 % grens
van de overheidsschuld wellicht achter
ons te laten.
Wil u met onze lijsttrekkers of andere
kandidaten kennismaken, kom dan
zeker naar onze receptie en vraag het
hen persoonlijk.
Het zou ons een plezier doen dat u als
inwoner aanwezig bent om te vernemen
hoe wij het er van af brengen in onze
nieuwe situatie.
Bezoek onze website
en volg ons
op facebook
www.sint-laureins.cdenv.be
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Voorstelling
Jelle Boelens: gebeten door de politiek

