
Beste lezer, 

Een nieuw jaar,
Beste wensen voor gezondheid en geluk,
Voornemens om alles beter te doen dan voorheen,
Feesten en recepties, kaartjes en cadeautjes, 
Dat hoort er nu eenmaal bij.

Ook, wij CD&V Sint-Laureins wensen u dat toe en 
hopen vooral dat dit jaar de economische stilstand 
omslaat in  vooruitgang, zodat overheden en men-
sen opnieuw van optimisme kunnen getuigen.
Maar wij wensen u vooral in uw persoonlijke en 
familiale omgeving het allerbeste, zodat u zich kan 
inzetten voor wie het wat minder of  moeilijk heeft.

Om het nieuwe jaar goed in te zetten nodigen wij 
u alvast uit naar onze Nieuwjaarsreceptie, waar we 
rond 12 uur volksvertegenwoordiger Sarah Claer-
hout verwachten om ons toelichting te geven bij de 
nationale politiek in 2015.
Een jonge en dynamische vrouw in de politiek. 
Kom zeker eens af  en stel haar uw vragen nadien. 
(Lees meer op p 4 over wie Sarah is).

Bart Van de Keere, voorzitter
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VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
SARAH CLAERHOUT TE GAST OP ONZE 
STREEKPRODUCTEN-DEGUSTATIE  
OP 25 JANUARI 2015!

‘de
sint-laureins.cdenv.be

KLAROEN’

WE VERWACHTEN ALLE SYMPATHISANTEN OP ZONDAG 25 JANUARI TUSSEN  
10.30  EN 13.00 UUR AAN HET ROND PUNT IN SINT-JAN BIJ ROBERT MAENHOUT, 

SINT LIVINUSPOLDER, 9982 SINT-JAN-IN-EREMO. 
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Wie is Sarah Claerhout
Legde de eed af  als federaal volks-
vertegenwoordiger in opvolging van 
Pieter De Crem, die staatssecretaris 
voor Buitenlandse Handel werd in de 
regering-Michel. 

Sarah werd geboren in Gent op 14 juli 
1977.  Ze volgde latijn-wiskunde aan 
de Gentse Sint-Bavohumaniora en stu-
deerde nadien Godsdienstwetenschap-
pen aan de KULeuven, Vergelijkende 
Cultuurwetenschap aan de UGent en 
Cultuurwetenschappen aan de VUB. 

In 2010 haalde ze een doctoraat in de 
Vergelijkende Cultuurwetenschap aan 
de UGent. Ze werkte er de voorbije 
jaren als doctor-assistent en was actief  
lid van het bestuur van de Gentse 
universiteit.

In februari 2013 werd Sarah voorzitster 
van CD&V-Gent. Ze maakte ook deel 
uit van de Innesto 30-groep die CD&V 
in het leven riep om de inhoudelijke 
vernieuwing van de partij te trekken.

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 
stond Sarah Claerhout als eerste opvol-
ger op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst 
voor de Kamer. Het was de eerste maal 
dat ze zich verkiesbaar stelde. Met 
8 118 voorkeurstemmen haalde ze een 
bijzonder mooi resultaat.

Robert Maenhout volgt Samia Van 
Vooren op in OCMW-raad
Robert vervangt in het voorjaar Samia als OCMW-raadslid.

Samia Van Vooren is van bij het begin 
een gedreven en actief  raadslid. Maar 
omwille van het werk en door haar 
bijzonder actieve inzet in de dansschool 
Movimento kan zij haar functie niet 

naar behoren vervullen. Als Samia maar 
iets ten halve kan doen laat zij dit liever 
over aan wie zich daar ten volle kan 
voor inzetten. Wij wensen Robert alle 
succes toe als OCMW-raadslid.

Wij bedanken Samia zeer hartelijk voor 
haar inzet gedurende de voorbije twee 
jaar en ze heeft ons beloofd achter de 
schermen nog actief  mee te werken. In 
het bijzonder wensen we haar alle suc-
ces bij de uitbouw van Movimento.

Parking achter 
kerkhof  Waterland-
Oudeman  wordt 
degelijk verhard?

Op de gemeenteraad van december 
vroegen wij de meerderheid om, binnen 
het budget voor renovatie van wegen, te 
voorzien in de aanleg van een parking 
voor een vrachtwagen en verschillende 
auto’s in de Appelstraat in Waterland-
Oudeman achter het kerkhof.

Vanaf  2016 wordt deze kerk de enige 
in onze gemeente waar er wekelijks een 
eucharistieviering zal zijn. Bovendien 
kan dit ook voor de bewoners van de 
Watervlietsesteenweg een alternatief  
zijn. Nu maar hopen dat dit wordt 
gerealiseerd.



• Ilse Vincke sedert 1 november 2014 
directrice is van het woonzorgcentrum 
Sint-Jozef? Wij wensen haar veel succes 
bij deze nieuwe uitdaging en wij danken 
Carine Van Deynse  voor haar jaren-
lange inzet als directie.

• je in de vijfklank (gemeentelijk info-
blad) nu ook ‘wist je datjes’ vindt? Is dit 
overgenomen uit onze ‘Klaroen’?

• wij op de gemeenteraad van decem-
ber 2014 vroegen voor een dringende 
oplossing voor de plassen op de parking 
aan het voetbalterrein van Watervliet? 

• wij op de gemeenteraad van decem-
ber 2014 vroegen om onbenut terrein 
en mogelijks ook de oude hoeve aan 
het voetbalterrein in Watervliet aan te 
kopen, zodat er voldoende parking is 
en mogelijks nog woningen kunnen 
gerealiseerd worden? U zal natuurlijk 
zeggen hoe gaan we dat betalen. Welnu 
daarvoor voorzien wij een bedrag voor 
aankoop onder de rubriek aankoop 
gronden voor en anderzijds een inkomst 
van dezelfde orde omdat een deel van 
het terrein kan doorverkocht worden 
voor de bouw van sociale kavels. Als er 
nog een tekort is kan dit gerust komen 

van de € 1.400.000 die voorzien is voor 
de sportinfrastructuur op het Singelken.

Annick met Gouverneur en Deputé 
Sander Vercamer n.a.v. de toekenning 
van een decoratie.

• ons containerbestuur nog altijd moet 
zorgen voor sanitair voor het KAJ-
lokaal in Watervliet? Hopelijk is de ver-
gunning al aangevraagd met regularisatie 
van de reeds geplaatste containers?

5

Wist je dat …

Annick Willems roept op tot ‘klare taal Vlaamse 
overheid ’ in begrotingsdebat Provincie

Op 10 december startte in de Provin-
cieraad de besprekingen van het budget 
2015 en de aanpassing van het meerja-
renplan 2014-2019. Het debat ving aan 
met een beleidsverklaring namens de 
deputatie door 1ste gedeputeerde Ver-
camer. Daarna kregen de fractieleiders 
van de verschillende partijen het woord. 
Zo ook Annick Willems, fractieleider 
CD&V, die naar gewoonte een inhou-
delijk sterke onderbouwde toespraak 
hield. 
 
Het budget 2015 werd in de provin-
cieraad besproken tegen de achter-
grond van de recente bepalingen in het 
Vlaams Regeerakkoord. De Provincies 

moeten afslanken. Het provinciefonds 
is geschrap, wat voor 2015 reeds een 
aderlading betekent met een vermin-
dering van de werkingstoelagen met 
7,9 miljoen euro en een verlies van 42 
miljoen in de periode 2015-2019. 
 
Belangrijke investeringsprojecten blij-
ven gehandhaafd in deze bestuursperi-
ode zoals de verdere restauratie van het 
Caemersklooster, de centralisatie van de 
provinciale diensten in de Leopoldsite, 
overnemen van gemeentelijke recreatie-
domeinen Brielmeersen en De Ster. 

Wat betreft de werkingsmiddelen mer-
ken we dat een aantal subsidies terugge-
schroefd worden in de beleidsdomeinen 
Welzijn, Cultuur en Sport 
(vorming jeugdbijstand, vormings-
subsidie personen met een beperking, 
subsidie aan CBK in Assenede, flan-
kerend onderwijsbeleid, bovenlokale 

sportondersteuning enz.). 
De toekomst m.b.t. de persoonsgebon-
den bevoegdheden (Cultuur, Welzijn en 
sport) zijn eerder wazig. Annick stelde 
dat de CD&V-fractie onverkort staat 
achter de stelling van de deputatie dat 
zolang men bevoegdheden mag uitoe-
fenen, men binnen het budgettair kader 
de bestaande engagementen honoreert. 
Dat er duidelijke afspraken met de 
Vlaamse overheid moeten komen wan-
neer bepaalde bevoegdheden niet meer 
mogen uitgeoefend worden door de 
provincie.  Zo kunnen op een ordente-
lijke manier de engagementen overge-
dragen worden, hetzij aan de gemeen-
ten, hetzij aan Vlaanderen zelf. Dit is 
ook belangrijk voor de personeelsleden 
die provinciaal werken binnen de per-
soonsgebonden domeinen.

Het beloven boeiende en uitdagende tij-
den te worden voor Oost-Vlaanderen.



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!

Uw lokale contactpersoon:  
Bart Van de Keere 
(bart.van.de.keere1@telenet.be)

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

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

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv
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Vrijdag 5 december -  CD&V Assenede-Kaprijke-St-Laureins – 250 
aanwezigen - Engelendael
Spreker: Piet Vanthemsche

Piet Vanthemsche heeft gedurende zijn 
loopbaan tal van functies uitgeoefend in 
de Belgische voedsel- en landbouwsector. 
Hij is thans voorzitter van de Belgische 
Boerenbond en Landelijke Gilden. Hij 
bracht een boeiende uiteenzetting en 
kaderde dit binnen ‘De wereld- Europa- 
Belgie - Vlaanderen’. 

Eén element uit zijn betoog: één derde 
van het wereldwijd geproduceerde voedsel 

wordt verspild. Pijnlijk, want 1 op 8 men-
sen lijden honger. De rijke landen verspil-
len veel voedsel aan het eind van de keten. 
Bijvoorbeeld de manier waarop de con-
sument omgaat met houdbaarheidsdata. 
Ook in ontwikkelingslanden gaat voedsel 
verloren, maar dan vooral in het begin 
van de productieketen. In Afrika gaat naar 
schatting 15 % van het voedsel verloren 
tijdens en na de oogst. Omdat boeren nau-
welijks in staat zijn om plagen te bestrijden 

of  oogstvoorraden te bewaren. Voedsel-
verliezen moeten op de politieke agenda 
worden geplaatst.

Daarnaast stelde hij vast dat er wel degelijk 
een toekomst is weggelegd voor de boeren  
overal ter wereld en in het bijzonder in 
onze streek. Vooral de strenge regelgeving 
hier en omgekeerd het gebrek aan regels 
buiten Europa zorgt voor oneerlijke con-
currentie op de vrije markt. Bovendien zijn 
de zeer wisselende schommelingen van 
prijzen een groot probleem. 

Als dank voor zijn aanwezigheid, schon-
ken we hem een cheque voor TRIAS. 
Trias is de ontwikkelingsorganisatie van 
Landelijke Gilden, KVLV, KLJ, Markant, 
Neos en Unizo. Trias ondersteunt meer 
dan één miljoen familiale boeren en on-
dernemers. Op deze wijze leveren we een 
kleine bijdrage zodat ook in Azie, Afrika 
en Latijns-Amerka boeren know-how 
verwerven om dergelijke thema’s aan te 
pakken en hun belangen op dat vlak beter 
kunnen verdedigen.

Piet Van Temsche voorzitter 
Boerenbond in Sint-Laureins


