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Sint-Laureins

“goed gezind”

genieten

Sint-Laureins
grenzeloos genieten
Met de uitzending van Tournée
Génerale op één zetten wij de kers
op de taart na jaren inzet voor horeca en toerisme in onze gemeente. Deze foto moge dan ook een
eerbetoon zijn aan alle vrijwilligers
en horeca-zaken die van groot tot
klein hebben meegewerkt.
Proficiat en dank allemaal – u was
fantastisch.

Goed gezinddag
Pinkstermaandag

20 Mei 2013

Planckendael Mechelen
Voor onze jonge gezinnen doen wij mee aan de Goed
gezinddag op 20 mei. Lees verder in dit blaadje.

Een nieuw bestuur
Door de kiezer kregen wij een nieuwe opdracht: toezicht houden
op het goed bestuur van de gemeente door de meerderheid van
VLD-SPa/NVA. Om het met de woorden van paus Franciscus te
zeggen: een oefening in nederigheid”. Een nieuwe taak, dat is
even wennen.
Ondertussen vernieuwen wij ook het
bestuur van onze partij en mag ik jullie als
voorzitter welkom heten. Vooreerst wil ik
Jeroen Van Keer als past-voorzitter dank
zeggen voor zijn inzet en hetgeen hij op
gang heeft gebracht. We wensen hem in zijn
functies in het Rode Kruis al het beste toe.

kers van de toeristische raad met Franky
Cornelis en voorheen Antoon de Clercq
als schepen van Toerisme slaagden daar
bijzonder goed in en wij kregen daarvoor
felicitaties van iedereen. Wij hopen dat men
deze trein niet laat stilvallen nu de stekker
uit het stopcontact is getrokken.

Als cover-foto wilden wij u laten mee genieten van Sentse Paling en Tournée Génerale,
een orgelpunt van 36 jaar volgehouden inspanningen om onze gemeente in de kijker
te plaatsen. De talloze vrijwillige medewer-

Als partij gaan wij resoluut voor een “goed
gezinde” gemeente en nemen wij dan ook
graag deel aan de “Goed gezin(d)-dag” op
20 mei in Planckendael. Wie wil deelnemen
vindt hier in ons huis-aan-huis-blad alle info

en schrijft best in met als promocode “SintLaureins”. Voor jonge gezinnen een ideale
dag om met de kinderen er eens op uit te
trekken en ofwel gratis ofwel aan een zeer
voordelig tarief het domein Planckendael te
bezoeken.
We wensen u een stralende zomer.
Bart Van de Keere
Voorzitter CD&V Sint-Laureins

CD&V zet het plaatstekort
in het OCMW op de agenda
Het plaatstekort bij de diensten
van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW) brengt de werking van
het OCMW in het gedrang.
CD&V pleit voor een structurele
oplossing.
Het OCMW staat voor een laagdrempelige en menswaardige hulpverlening naar
kwetsbare inwoners die het even moeilijk
hebben. Het huidige plaatsgebrek in de
sociale dienst is echter dermate groot
dat de privacy van de cliënten niet langer
kan gegarandeerd worden. Deze situatie
verhoogt het risico dat nog meer inwoners
niet durven aankloppen bij het OCMW
en de kans op verdoken armoede stijgt in
Sint-Laureins.
In geval van agressie of conflict heeft het
personeel weinig tot geen kans om zich in
veiligheid te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur de veilig4

heid van het personeel te garanderen.
De meerderheidspartijen (VLD-SPa/NVA)
talmen en willen grijpen naar weinig kostenefficiënte lapmiddelen zoals het huren
van bijkomende ruimtes verspreid over het
gemeentelijk grondgebied. Dit komt onze
inwoners niet ten goede.
CD&V ijvert voor de ontwikkeling van een
volwaardig Sociaal Huis zoals omschreven

in de recente Vlaamse regelgeving. Enkel dit
staat garant staat voor een laagdrempelige
toegang tot de diensten van het OCMW.
Het Sociaal Huis biedt een structurele
oplossing voor zowel de gebruikers van het
OCMW als voor het personeel.
De middelen hiervoor waren reeds voorzien door het voormalige CD&V-bestuur.
Onze inwoners verdienen immers een correcte dienstverlening.

Onze OCMW raadsleden

Vlnr:

Ingrid De Sutter: ingrid.desutter@telenet.be - 0494 39 78 03 - lid van vast bureau
Romaan Boelens: lutgarde_dossche@hotmail.com - 09/379 04 42
Monique Huyghe: pauwelswilly@telenet.be - 09/379 95 66
Samia Van Vooren: vanvoorensamia@gmail.com - 0496/74 98 06 – lid Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

Wist je dat …
… de TROUWERS
voortaan moeten betalen
voor de verwarming van
het gemeentehuis?
… wij op de gemeenteraden van februari
en maart 2 punten ter stemming legden
en een achttal vragen stelden?
… wij, zo onder meer, vroegen voor een
benaming van alle straten in de gemeente
maar de burgemeester dat niet nodig vindt?
Je moet daar maar eens een ongeval hebben
en de hulpdiensten nodig hebben …..

… de gemeenteraad voortaan de 3de
donderdag van de maand om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis
bijeenkomt en iedereen welkom is?

Sint-Jozef doorgaat en iedereen welkom
is?
… er voorlopig geen private windmolens
komen tot na de opmaak van een gemeentelijke verordening volgens de bevoegde
schepen?
… “Tournée Génerale” op ons initiatief
door één uitgezonden op 21.03 2013 reeds
opgenomen is voor de verkiezingen?
… de toegangsweg naar de KMOzone Singelken gehandhaafd blijft via de
Eerstestraat en dan de Caatsweg volgens de
burgemeester?
… wij goed opvolgen of de door ons in
gang gezette WERKEN conform en op
schema uitgevoerd worden?

… de werken in de KMO-zone Singelken
iets vertraagd zijn door het winterweer,
maar toch vorderen?
… de Bellekensstraat zoals door ons gepland en aanbesteed verbreed en heraangelegd wordt en dat de werken voor juli zullen
rond zijn?
Dat beloofde de burgemeester toch.
… de Veldstraat nadien kan aangepakt
worden en deze nu hopelijk definitief in
orde blijft?
… de werken in Sint-Margriete op
schema zitten, maar dat dit toch heel wat
hinder veroorzaakt?
… de werken in de Vlamingstraat in april
van start zijn gegaan?

… de OCMW-raad de 2de donderdag
van de maand om 20.00 uur in de polyvalente zaal van het Woonzorgcentrum
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Annick Willems gaat voor een sterk
Oost-Vlaanderen

Annick Willems is CD&V-fractievoorzitter
in de Oost-Vlaamse provincieraad. Zij
scoorde bij de jongste verkiezingen voor de
provincieraad bijzonder goed en haalde
8 379 naamstemmen, goed voor 8,22 procent van het totaal uitgebrachte stemmen in
het district Eeklo. Met de CD&V-fractie wil
ze haar schouders onder een sterk OostVlaanderen zetten.
Annick Willems : “ We gaan resoluut voor een
dienstvaardige provincie waar alle Oost-Vlamingen,
het middenveld én gemeenten beroep op kunnen

doen. We willen hen ook betrekken bij het beleid
en beroep doen op hun inbreng. Zo kom je tot een
breed gedragen beleid. De troeven van onze provincie
moeten nóg meer uit de verf komen. Onbekend
is onbemind. Vanuit deze overtuiging en met heel
veel enthousiasme en ambitie willen wij ook in de
toekomst voluit gaan voor Oost-Vlaanderen!
Op de provincieraad van maart werd het
budget 2013 voorgesteld, officieel de eerste
budgetwijziging, maar in feite het echt budget 2013. In het investeringsbudget staan
enkele in het oog springende projecten
voor onze streek, m.n. investeringswerken

in het kader van uitvoering masterplan
Huysmanshoeve in Eeklo met de uitbouw
van het provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve, beheerd door het Plattelandscentrum Meetjesland : 390 000 euro en
aankoop gronden uitbreiding Het Leen:
460 000 euro.”

Provincieraad
De Provincieraad vergadert maandelijks
(behalve tijdens de zomervakantie) op
woensdagnamiddag in het provinciehuis,
Gouvernementstraat 1 te Gent. De zittingen zijn openbaar en starten om 14u00.
Elke geïnteresseerde kan de zitting bijwonen en de agenda raadplegen op www.
oost-vlaanderen.be –beleid en bestuur –
provincieraad – agenda.

Provinciale weetjes

Wist je dat …
… er op 27 april open dag is van het PTI,
Provinciaal Technisch Instituut, de Provinciale Middenschool en het provinciaal
Centrum voor Deeltijds Onderwijs in
Eeklo en Volwassenenonderwijs Meetjesland die dag hun onderwijsaanbod in de
kijker zetten? Er zijn geleide rondleidingen
van 9u00 tot 17u00.
… het provinciaal domein Het Leen dit
jaar 40 jaar bestaat en tijdens het verjaardagsweekend 18 – 19 mei je de plantenbeurs
kan bezoeken en deelnemen aan leuke evenementen in ’t Leen?
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Op de provincieraad van 24 april stond
het nemen van een beslissing i.v.m. de
plangebieden zone E40 Aalter-Aalst en
zone Maldegem- Eeklo op de agenda. De
Provincieraad nam in juni 2012 de principebeslissing tot het verfijnen van de zoekzones voor windenergie. In oktober 2010 nam
de deputatie de beslissing om een RUP
en planMER te laten opmaken voor twee

… je in het provinciaal sportcentrum De
Boerekreek elke zaterdag van 20 april tot 25
mei terecht kan om te leren surfen en zeilen
op de Boerekreek?
Voor info kan je terecht in het centrum
09/379 91 82 en op de site www.boerekreek.
be .
… er dit jaar in het kader van Leader 6 vernieuwende projecten goedgekeurd zijn?
Leader is een europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling waarbinnen
lokale en regionale actoren projecten kunnen
indienen. Het Leader- gebied strekt zich uit
van het Meetjesland tot het zuiden van het
Leie- en Scheldegebied. Zorgwebmeetjesland.be is zo’n vernieuwend project. In dit

zoekzones, met name Maldegem-Eeklo en
de zoekzone ‘E40 van Aalter tot Aalst’.

project wordt een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke, regionaal-dekkende en permanent
actuele website (met achterliggende databank)
van alle zelfstandige professionele zorgaanbod in de welzijns- en gezondheidssector in
het Meetjesland gerealiseerd: www.zorgwebmeetjesland.be . De site bevat het totaaloverzicht (contact- én werkingsgegevens) van al
wie in het Meetjesland als zelfstandige of vrij
beroep actief is in medische, paramedische,
psychologische en aanverwante disciplines,
een nuttig instrument voor de welzijns- en
zorgsector!
Inlichtingen: annick.willems@oost-vlaanderen.be –
09 221 66 78.
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De nieuwe Oost-Vlaamse provincieraad werd maandag 3 december 2012 geïnstalleerd in het Provinciehuis in Gent. 72 raadsleden
legden er de eed af. De bestuursmeerderheid wordt gevormd
door CD&V, Open VLD en Spa.

