
Mensen worden pas echt gelukkig in 
een omgeving waar ze zich thuis voelen. 
CD&V zet dan ook in op mooie lokale pro-
jecten in elke gemeente, ook bij ons. Dat 
gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwer-
king met de hogere overheden. En om-
gekeerd!

Zo zagen we in Sint-Laureins o.a. het 
milieupark, de waterzuivering in Sint-
Margriete, Sint-Jan-in-Eremo en Water-
land-Oudeman, de Meet, het Kan10tje, 
de sportinfrastructuur in Watervliet, de 
uitbreiding van het rustoord en de KMO-

zone Singelken in Sint-Laureins. 
Deze projecten kwamen tot stand 

dankzij samenwerking met het Provinci-
ale, Vlaamse, Federale en Europese ni-
veau. Zonder die samenwerking zou onze 
gemeente er niet zo fraai uitzien! Denk 
daar aan als u een weloverwogen stem 
wil uitbrengen op 25 mei. Een stem voor 
CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Onze CD&V-fractieleider Annick Wil-
lems kent u. Ook PATRICK DE GREVE, 
voormalig schepen Openbare werken en 
Leefmilieu, iemand die echt tussen de 
mensen staat.

Patrick is de kandidaat van Sint-Lau-
reins, die wij naar voren schuiven op 25 
mei. Hij staat op de 15de plaats bij de op-
volgers op de CD&V-lijst voor het Vlaams 
parlement. Patrick zet zich o.a. in voor de 
Land-en Tuinbouw in onze regio, voor de 
plattelandsbewoners en het verenigings-
leven ligt hem nauw aan het hart. Den-
ken, durven en doen is zijn motto.

Geef hem ook uw steun en kleur het 
bolletje bij zijn naam.

Bart Van de Keere
Voorzitter CD&V Sint-Laureins
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Jeugd en cultuur

Met beperkte middelen bouwden wij een 
gloednieuwe vleugel aan ons nog steeds 
huiselijk en menselijk rustoord.

Het rustoord 
Sint-Jozef
Waar bejaarden goede zorgen krijgen

Sorteren en recycleren is niet meer weg te 
denken in het leven van nu. De zorg voor 
het milieu blijft een bekommernis waar we 
met zijn allen aan moeten blijven werken. “

In 2010 werd een modern en vooruitstrevend 
milieupark geopend.

Patrick De Greve en Annick Willems: “Met de 
Vlaamse en federale overheid slaagden we 
erin een ruim park met alle noodzakelijke 
containers ter beschikking te stellen. Door 
de intergemeentelijke samenwerking met 
Kaprijke kunnen kosten gedeeld worden en 
blijft het milieupark voor de inwoners nog 
betaalbaar ook.”

Een modern milieupark voor alle 
inwoners en ook die van Kaprijke

De KMO-zone Singelken is nu definitief gestart 
met de bouw van het eerste bedrijf. 

Met de komst van een eerste bedrijf kunnen 
ondernemers voortaan ook in de juiste zone hun 
activiteiten doen met alle nutsvoorzieningen in 
de nabijheid. Nu nog een veilige omleidingsweg 
voor het verkeer en we zijn vertrokken. 

Ondernemers hebben 
hun eigen terrein

Patrick De Greve bij de openingen van gemeentelijke 
loods en milieupark leidt enkele inwoners rond.

Het jeugdlokaal ’t 
Kantientje met bijhorend 
crossterrein voor 
mountainbikes.

Door steun van de overheid 
kwam de culturele site op 
maat van onze gemeente 
tot stand, zonder 
storende auto’s op de 
ontmoetingsruimte.

Ook in Waterland-Oudeman 
zorgden wij voor een 
natuurlijk aangelegd 
speelplein waarvan de 
huidige bestuursploeg VLD-
SpA-NVA nu beslist dit te 
verwijderen. 
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Ook in de drie kleinste kernen wordt voort-
aan het rioolwater ter plaatse gezuiverd. 
Bentille en Watervliet werden al eerder 
gerealiseerd. Deelgemeente Sint-Laureins 
is nu aan de beurt.

De aanleg van 2 sportvelden en nieuwe gebou-
wen (kleedkamers en kantine) in Watervliet 
kostte de gemeente 635 000 euro, incl. btw. 

Voor het inzaaien en aanleggen van de ter-
reinen en groenbuffer in Sint-Laureins zit de 
meerderheid nu al aan € 812 696,94 (kosten 
voor de gebouwen niet inbegrepen).

CD&V wil ook dat op het Singelken de voor-
ziene infrastructuur komt voor jeugd en voet-
bal, maar wij hebben serieuze bedenkingen bij 
de manier van werken en de hoge kostprijs. 
Men besteedt het dossier in één geheel aan 
waardoor lokale specifieke ondernemers voor 
bv. elektriciteit, verwarming, bouwonderne-
mers, … geen kans krijgen om deel te nemen, 
wat ook goedkoper zou zijn.

Met Vlaamse steun 
waterzuivering tot in de 
kleinste hoeken
Waterland-Oudeman, Sint-Margriete 
en Sint-Jan

VK Watervliet speelt 
zich naar de top
In de voorbije zes jaar realiseerden  
wij een nieuwe accommodatie

Het kruispunt van de N456 (Ketterijstraat) met 
de Mariapolderdijk in Watervliet staat bekend 
als een punt waar (vroeger) veel verkeerson-
gevallen gebeurden. 

Als voormalige meerderheidspartij sprak 
CD&V Sint-Laureins hierover de Vlaamse over-
heid meermaals aan. Daarop zijn een aantal 
maatregelen genomen om de verkeerssituatie 
te verbeteren. Zo werd de snelheid verlaagd 
naar 70km per uur vanaf 200m voor de bocht en 

werd een gevarenbord geplaatst voor de bocht. 
Ook werden reflectoren geplaatst op de weg en 
in de bocht bochtschilden geplaatst.

Cindy Franssen, die als Vlaams parlementslid 
ook mee het dossier behartigde: “Door enkele 
vrij eenvoudige aanpassingen in de bocht en 
een gloednieuw bushalte, is het kruispunt nu 
heel wat verkeersveiliger geworden. Sinds het 
uitvoeren van de aanpassingen worden minder 
ongevallen geregistreerd.”

Het jaagpad langs de noordelijke kant van het 
Leopoldkanaal in Sint-Laureins zal verhard 
worden. De procedure werd opgestart voor het 
verlengen van het verharde fiets- en wandel-
pad stroomopwaarts vanaf de Ketterijstraat. De 
startnota is in opmaak door de provincie Oost-
Vlaanderen die ook zal instaan voor de finan-
ciering.

Volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (nr. 3 
voor het Vlaams Parlement) volgt het project van 
nabij op en is verheugd dat het project eindelijk 
uit de startblokken is geschoten. “Dit nieuwe 
fietspad komt niet alleen de leefbaarheid van 
de regio ten goede, maar is ook toeristisch en 
recreatief van belang”, aldus Cindy.

Ook CD&V Sint-Laureins is verheugd dat er 
beweging komt in dit dossier, maar is voorstan-
der om ook het gedeelte in St-Jan-in-Eremo te 
realiseren en niet enkele het gedeelte grond-
gebied Watervliet.

Een betere verkeersveiligheid op de N456-Ketterijstraat

Verlenging van het fietspad langs het Leopoldskanaal

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN, 
STERKER SINT-LAUREINS

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

KMO-zone Singelken met steun van het 
Vlaams Agentschap Ondernemen.

De Meet, een project waar zowel provinci-
aal, vlaams als europees geld via een lea-
derproject werd in geïnvesteerd.

KWZI, één van de 4 projecten voor klein-
schalige waterzuivering KWZI via Aquafin 
werd gebouwd.
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