
EEN NIEUW JAAR IN WAASMUNSTER
Onder onze kerstboom liggen dit jaar
Geschenken voor iedereen
Doosjes menselijke warmte
Zakjes vol geduld, liefde en respect
In mooie papiertjes gehuld
Aan ieder takje een wens
Eenieder vindt er wat
De één wat minder pijn
De ander minder geweld
En sommige zijn blanco
Daar is het de gedachte die telt

Verder branden wij een kaarsje
Dat het iedereen goed zal gaan
Het kost ons niets en we kunnen
blijven geven
We hopen dat je er blij mee bent
Al is het maar voor even …

Zalige Kerst en gelukkig
Nieuwjaar !
CD&V - Waasmunster

IederIedereen welkom op onzeen welkom op onze Nieuwjaarsre Nieuwjaarsreceptieeceptie

ZaterZaterdag 9 januari 2016 vdag 9 januari 2016 vanaf 17u30 in zaal Hoogendonckanaf 17u30 in zaal Hoogendonck

in Waasmunster

De nieuwjaarskrant van jouw buurt

Gemeente Buurt Neem ook een kijkje op LinkLink

powered by CD&V



2013 - 2015 Een terugblik

2016 - 2018 Een kijk vooruit

Michel Du Tré

Burgemeester

michel.dutre@waasmunster.be

"Blijven inzetten voor sociaal
beleid"

InIn 20062006 konkon ikik metmet mijnmijn hooghoog stemmenaantalstemmenaantal

directdirect aanaan dede slagslag alsals SchepenSchepen vanvan ruimtelijkeruimtelijke

ordening,ordening, huisvesting,huisvesting, seniorensenioren enen

gezingezin && welzijn.welzijn. VertrekkendVertrekkend vanuitvanuit mijnmijn sociaalsociaal

engagementengagement voorvoor ziekenzieken enen hulpbehoevendenhulpbehoevenden

konkon ikik nunu ookook opop lokaallokaal vlakvlak doelstellingendoelstellingen

realiseren:realiseren: kinderopvang,kinderopvang, ’t’t speelnest,speelnest, dede

mantelzorgpremie,mantelzorgpremie, gezondheidspreventiegezondheidspreventie rondrond

borstkanker,borstkanker, 10.00010.000 stappen,stappen, ……

BijBij dede laatstelaatste verkiezingenverkiezingen kreegkreeg ikik tottot 20162016 dede

bevoegdhedenbevoegdheden ruimtelijkeruimtelijke ordening,ordening, milieu,milieu,

huisvesting,huisvesting, kerkradenkerkraden enen landbouw.landbouw. ZoZo kondenkonden

wewe metmet hethet ruimtelijkruimtelijk uitvoeringsplanuitvoeringsplan

zonevreemdezonevreemde woningen,woningen, 8080 woningenwoningen meermeer

rechtenrechten gevengeven voorvoor behoud,behoud, verbouwverbouw enen

heropbouw.heropbouw. EerstdaagsEerstdaags startstart menmen ookook metmet dede

realisatierealisatie vanvan socialesociale koopwoningen,koopwoningen, o.a.o.a. inin dede

Kerkstraat.Kerkstraat. WatWat meme blijftblijft boeienboeien isis datdat politiekpolitiek

veelveel goedsgoeds kankan realiseren.realiseren.

InIn dede toekomsttoekomst wilwil ikik meme alsals gemeenteraadslidgemeenteraadslid

verderverder inzetteninzetten voorvoor eeneen sociaalsociaal beleid.beleid.

Burgemeester : een boeiende
ervaring

“ 3 jaar geleden viel mij het grote voorrecht te beurt om

burgemeester te worden van de mooiste gemeente van

Vlaanderen. Ik woon sedert mijn geboorte in

Waasmunster en koesterde al lang die droom om ooit

aan het hoofd te mogen staan van het

gemeentebestuur.

De voorbije 3 jaar vormden een zeer boeiende ervaring.

Ik heb honderden mensen leren kennen, ogenblikken

van blijdschap en verdriet meegemaakt, spannende en

ontspannende momenten beleefd,…

Vanaf 1 januari gaan we er verder tegenaan met een

vernieuwd schepencollege. Onze gemeentekas is terug

op orde en een reeks investeringen staan op stapel.

Tegelijk zal ik moeten blijven opboksen tegen de

voortdurende druk om onze gemeente te laten

versmelten tot een groter geheel.

Het einddoel van al dat werk is om op het einde van

deze bestuursperiode te hebben bijgedragen tot een

warm en (inancieel) gezond Waasmunster, misschien

een kleine maar zeker een ijne gemeente.”

Ik nam drie jaar geleden voor het eerst deel aan

de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer gaf mij

een linke duw in de rug met een groot aantal

voorkeurstemmen.

Gemeenteraadslid zijn in de bestuursmeerderheid

is geen eenvoudige opdracht. Je komt binnen de

partij wel voldoende aan bod, maar het is moeilijk

om actief deel te nemen aan debatten tijdens de

vergaderingen van de gemeenteraad.

Daarom ben ik blij vanaf 1 januari een

schepenambt te mogen opnemen. Het wordt een

heuse uitdaging, waar ik mij de voorbije maanden

met de andere nieuwkomers intens op heb

voorbereid.

Ik mag, als geboren en getogen inwoner van

Waasmunster, deel uitmaken van een vernieuwde

bestuursploeg en kijk daar zeer naar uit.

Mijn bevoegdheden zijn vrij technisch (ruimtelijke

ordening, milieu en landbouw), maar ik neem mij

voor om daarnaast, zoals steeds, vooral bezig te

zijn met het welzijn van iedere medemens, groot

of klein, jong of oud.

Agnes Dierick

Tweede Schepen tot eind 2015

agnes.dierick@waasmunster.be

Sport en natuur zijn de rode
draad in mijn politieke loopbaan

"Na 6 jaar schepenambt in verschillende beleidsdomeinen

denk ik graag terug aan enkele realisaties die mij na aan

het hart liggen. De forse opstart van de “Trage Wegen” in

onze gemeente met de Houten Kruiswegel, de Sterrewegel

en Pontravedijk. We realiseerden de nieuwe ietspaden in

de Dommelstraat en de Warandestraat, de afgepaalde

ietsstrook langsheen de Oudeheirweg (vanaf de

Roosenbergabdij tot E17). We maakten één van de eerste

Bloso-loopparcours in Vlaanderen en startten met de

organisatie van de succesvolle seniorensportdag. Dankzij

ons realistisch gemeentelijk subsidiereglement was

tennisclub Sparta in staat zijn toekomst veilig te stellen en

nieuwe infrastructuur te bouwen. Hetzelfde geldt voor onze

drie lokale voetbalclubs. En tenslotte kon ik mijn liefde voor

natuur en openluchtleven botvieren via de realisatie en

uitbreiding van de Vaag, een model van samengaan van

natuur en spel."

De toekomst is verzekerd

"Ik wens mijn opvolger Jurgen Bauwens héél veel succes de

komende 3 jaar. Met veel plezier vertrouw ik hem de

realisatie toe van enkele hoopvolle projecten, die klaar zijn

voor uitvoering: de aanleg van de nieuwe Kerkomgeving,

het aansluitend ietspad in de Dommelstraat, de nieuwe

riolering en wegvernieuwing in de Potaardestraat en

vooral de aanleg van nieuwe riolering en weginrichting

van de Stationsstraat. Daarnaast is er het veelbelovende,

creatieve kerkhofproject (cf. vorige CD&V nieuwsbrief,

oktober 2015). En tot slot (na 8 jaar geduld) kunnen we

over enkele jaren de nieuwe ietspaden langsheen de

gewestweg N446, de nog aan te leggen rotonde en de

vernieuwde Durmebrug eindelijk inhuldigen en in gebruik

nemen!"

Ludo Lenaerts

Eerste Schepen tot eind 2015

ludo.lenaerts@waasmunster.be

Verder bouwen aan de toekomst

“ Achteruit kijken is tevens vooruit kijken. De afgelopen drie jaar werden er vele projecten administratief

klaargemaakt die hun uitvoering kennen de komende 3 jaren. Enkele dossiers heb ik mee helpen voorbereiden.

Wat ik tevens onthoud, is de constructieve samenwerking met onze coalitiepartner zodat we samen onze plannen

kunnen realiseren.

Vanaf 1 januari 2016 breekt er voor mij een nieuwe tijd aan: ik krijg als eerste schepen in onze mooie gemeente

de verantwoordelijkheid over Groenvoorziening, Kerkfabrieken, Openbare Werken en tot slot Mobiliteit en

Verkeer.

Er kondigen zich een aantal ingrijpende werken aan die ik van dichtbij zal opvolgen: rioleringswerken

Potaardestraat, Kasteelstraat, heraanleg Kerkomgeving, rioleringswerken + heraanleg Stationsstraat en

Neerstraat, ... Ik wil als schepen dicht bij de projecten staan én vooral zichtbaar zijn op de werkvloer. Al deze

werken zijn ook een kans om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Ze zullen ongetwijfeld enige hinder met zich

meebrengen maar ik ben ervan overtuigd dat - mits correcte en tijdige communicatie - de meeste zaken vlot zullen

verlopen. Geef een seintje mocht er onverhoopt iets fout lopen.

Daarnaast staan er nog heel wat andere investeringswerken op het programma: de aanleg van een rotonde aan de

N446, samen met de vernieuwing van de Durmebrug en de bouw van een nieuw sport- en cultuurcomplex op de

Blankevoortgronden. Dit project geeft ons de mogelijkheid om de gronden van de Hoogendoncksite in te vullen

als bouwkavels. Zo krijgt onze Waasmunsterse jeugd een unieke kans om in eigen gemeente te blijven wonen.

De uitdagingen en kansen zullen binnenkort goed zichtbaar zijn. Met de ganse ploeg zullen we de komende 3 jaar

verder bouwen aan een nog beter Waasmunster!”

Jurgen Bauwens

Eerste Schepen vanaf 2016

jurgen.bauwens@waasmunster.be

Ilse Poppe

Tweede Schepen vanaf 2016

ilse.poppe@waasmunster.be



EEN GOED JAAR VOOR JOU,
VOOR MIJ EN VOOR DE HELE BUURT

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
www.waasmunster.cdenv.be

CD&V - Waasmunster onderweg

3 jaar raadslid : Meetimmeren aan
een mooi Waasmunster

Veilige buurt, groene omgeving, sociale
gemeenschap.
Daar sta ik voor

"De komende 3 jaar zal ik mij verder inzetten voor onze lokale gemeenschap,

waarbij focus op een 3-tal beleidsdomeinen.

Een gezonde voeding en een groene leefomgeving blijven mijn volledige aandacht

krijgen. Naast de zorg voor onze ouderen, wat mij na 12 jaar actief lid van de

OCMW-raad nog steeds beroert.

Mijn medewerking in de stuurgroep Lokaal Gezondheid Overleg van de Gemeente,

mijn mandaat in het Dagelijks Bestuur van LOGO-Waas, samen met mijn

engagement in Interwaas en VVOG (Vereniging Van Openbaar Groen) helpen mij

hierbij. De voorbije jaren heb ik me ook actief ingezet in het mee opstarten van

een BIN (BuurtInformatieNetwerk) in mijn wijk, uit oprechte bezorgdheid voor een

veilige buurt.

Kortom, werken aan een veilige, groene gemeente met extra aandacht voor het

sociale aspect. Daar ga ik voor, samen met al onze mandatarissen."

Magda Van Puyvelde

Gemeenteraadslid

magda.vanpuyvelde@waasmunster.be

Guido De Cock

Gemeenteraadslid

guido.decock@waasmunster.be

Als lokale volksvertegenwoordiger
Op de fractie- en coalitievergaderingen luisteren, overleggen, kritische vragen stellen,

suggesties formuleren, nuances aanbrengen .

Samen met de leden van het Beheersorgaan gemeenschapscentrum en bibliotheek

weloverwogen adviezen formuleren aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De gemeente vertegenwoordigen in de Politieraad, de Watergroep.

Waarlijk deze boeiende opdrachten slorpen heel wat tijd op, maar zijn zeker de

moeite waard.

Als signaalfunctie
Als lid-, bestuurslid van vele

verenigingen de voelsprieten uitsteken,

de radar steeds online zetten,

gemakkelijk aanspreekbaar zijn.

Medeburgers stellen concrete vragen,

mailen. Deze dienstverlening, deze

doorgeeffunctie geven een goed gevoel.

Beste lezers : Eén suggestie : blijf mailen.

Regelmatig een steen(tje)
verleggen
Intens ijveren bij de Dienst Wegen en

Verkeer om de groenbeplanting langsheen

het talud E17 Neerstraat Ruiter verder te

zetten .

Plaatsen van een picknicktafel met

bijbehoren - prieeltje Sousbeekstraat .

01-01-2013 : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven."

01-01-2016 : "Ik zweer dat ik mijn best zal blijven doen."

“Ik vind het belangrijk om naar
hun verhalen te luisteren”

"Vanuit mijn sociale aard sta ik altijd klaar om zijn

medemens te helpen. Als OCMW-raadslid, krijg ik de

kans om mij persoonlijk in te zetten voor zijn

medemens. Een kans, die ik met hart en ziel aangrijp."

Ivan Rousseau

OCMW-raadslid
ivan.rousseau@ocmwwaasmunster.be

EenEen aanspraanspreekpunteekpunt vvooroor iederiedereeneen
"Ik ben al meer dan 12 jaar politiek actief en zetelde intussen al enkele jaren als

gemeenteraadslid. Vanuit mijn huidig OCMW-mandaat, geef ik ook het beste van

mezelf . Vanuit zijn professionele activiteit, kun je mij altijd ergens terugvinden in

onze gemeente en ik ben daardoor een aanspreekpunt voor menig

Waasmunstenaar."

Cecile Van Havermaet

OCMW-raadslid

cecile.vanhavermaet@ocmwwaasmunster.be

Sinds begin 2013 OCMW-bestuurslid

Een hele uitdaging op een nieuw, maar zeer boeiend terrein, waar

bovendien heel wat te doen staat. De verschillende sociale diensten

aanbieden op maat van de gebruikers is één van de grootste uitdagingen.

Onze bejaarden van een aangename dag laten genieten, lijkt een

evidentie. Maar de constante zorg hiervoor is zeker niet vanzelfsprekend.

De vele inspanningen die de vele medewerkers leveren, zijn dan ook

noodzakelijk. We blijven inzetten op kwaliteit van dienstverlening op de

OCMW-campus en ook het dossier rond de Lommerte (het

dagverzorgingscentrum) blijft actueel.

Voldoende middelen blijven vrijmaken om betaalbare diensten te

verzekeren is in de nabije toekomst wellicht de grootste uitdaging.

Renaat Decorte

OCMW-raadslid Renaat.decorte@ocmwwaasmunster.be



JOUW VOORNEMEN VOOR 2016
Je hebt ongetwijfeld plannen voor het nieuwe jaar.

Geef ons jouw inspiratie voor 2016

DAAR GA IK VOOR IN 2016

DAAR GA IK SAMEN MET MIJN BUURT VOOR IN 2016

DAAR GAAN WIJ VOOR IN ONZE GEMEENTE IN 2016

Mail ons je voornemen via info@cdenvwaasmunster.be
of vul je wensen online aan op onze website
www.waasmunster.cdenv.be

CD & V Waasmunster onderweg naar een duurzame
en dynamische gemeente. DoeDoe jijjij mee?mee?

WAASMUNSTERSE
GEMEENTEFINANCIEN ONDER
CONTROLE

Ook in Waasmunster werd het inanciële huiswerk voor de komende

jaren intussen afgerond. Aan de gemeenteraadsleden werd intussen

het budget 2016 uitgestuurd, samen met de inanciële

meerjarenplanning tot en met 2019.

Onze Burgemeester Michel Du Tré, tevens bevoegd voor inanciën, is

bijzonder opgetogen over de voorliggende budgetten. “Onze

gemeente kent nu een sterke inanciële stabiliteit. We hebben ons

exploitatiebudget grondig onder de loep genomen en bijgeschaafd

waar mogelijk. In 2019 zullen we een resultaat op kasbasis realiseren

van meer dan 2 miljoen euro. Dat is het bedrag dat we kunnen

investeren in het eerste jaar van de volgende bestuursperiode,

zonder dat we er voor moeten gaan lenen. De

autoinancieringsmarge, die tot vorig jaar soms onder nul dook, is

tot en met 2019 ieder jaar opnieuw ruim positief. Deze beide

belangrijke waardemeters tonen een inancieel sterke gemeente.”

De huidige coalitie plant een hele reeks investeringen de komende

jaren. Zo werd de heraanleg van straten inancieel ingepland

(Stationsstraat, Neerstraat, N446, kerkomgeving), de nieuwbouw

voor de basisschool in het centrum, een toelage aan de scouts van

Sombeke voor de vernieuwing van hun lokalen en uiteraard ook de

bouw van een nieuw vrijetijdscomplex aan de Roosenberglaan.

“De realisatie van dit nieuwe complex is volledig verwerkt in onze

inanciële planning” vervolgt Du Tré. “De ontwerpkosten werden

ingeschreven, naast een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding, die

begint te lopen op het moment van ingebruikname van het complex,

voorlopig voorzien in 2018. Wie het faillissement van onze gemeente

voorspelt, vergist zich dus. De voorgestelde meerjarenplanning toont

aan dat Waasmunster deze realisatie perfect kan dragen”.

Zo’n drie jaar geleden nam ik het besluit om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap

van onze lokale CD&V afdeling. Een beslissing die ik mij nog geen moment heb beklaagd. Onze

CD&V bestuursploeg is een enthousiaste groep van bekwame mensen, die staan te popelen om

verantwoordelijkheid op te nemen in en voor onze gemeente. Agnes en Ludo, die jarenlang mee

de boegbeelden waren van onze partij, hebben dan ook met het volste vertrouwen de fakkel

doorgegeven aan Ilse en Jurgen. Wij bedanken Agnes en Ludo voor hun inzet en toewijding, zowel

voor onze partij maar vooral voor alle mensen uit Waasmunster. We willen hun daarvoor in de

bloemen zetten op onze nieuwjaarsreceptie, die wij in het teken zetten van de Schepenwissel

die wij doorvoeren. Op 9 januari 2016 vanaf 17u30 nodigt CD&V - Waasmunster iedereen, die

Waasmunster een warm hart toedraagt, uit in zaal Hoogendonck. Bij deze gelegenheid blikken we

terug op de verdienste van Agnes en Ludo en geven we onze volle steun aan Ilse en Jurgen om de

verantwoordelijkheid over te nemen.

“Het is gewoon tof om met mensen met een
verschillende achtergrond samen te werken
aan een warm Waasmunster.”
Peter Van Bossche, voorzitter

OnzOnzee nieuwnieuwee
SchepenenSchepenen
zijnzijn erer klaarklaar vvooroor..

AAgnesgnes enen LLudoudo,,
DankDank jjee wwelel !!


