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“WAT MAAKT U
GOEDGEZIND?”

Doe mee en laat je horen

Een goed gezind Waasmunster
VERBINDEN, VERZORGEN, VERSTERKEN en VOORUITZIEN.
Dit zijn de 4 basisprincipes van waaruit de CD&V van Waasmunster haar beleid wil voeren. Wij
willen van onze mooie gemeente een hechte gemeenschap maken. Een lokale samenleving
waarin plaats is voor iedereen en waar iedereen zich thuis voelt, niet alleen vandaag maar ook
in de toekomst. Kortom, wij streven naar een gemeente waar iedereen goedgezind kan leven.
Daarom lanceert CD&V-Waasmunster het project ‘Goed Gezind Waasmunster’, waarin wij
samen met jullie op stap willen gaan om dit doel te bereiken. Wij starten dit project op de dag
van ons jaarlijks eetfestijn, dit jaar op zondag 29 september.
Ben je geïnteresseerd? Heb je zin om mee te doen? Spreek ons aan of lees meer op onze
vernieuwde website.

Onze mandatarissen
staan voor jullie klaar
In oktober hebben wij van jullie een grote bestuursverantwoordelijkheid gekregen. Onze bestuursploeg, die van jullie het vertrouwen heeft gekregen, stelt zich graag even voor.

Michel Du Tré, Burgemeester
Sedert 1 januari is Michel burgemeester van onze mooie gemeente. Een
hele uitdaging, die hij met een nieuwe
bestuursmeerderheid en met veel inzet
en gedrevenheid is aangegaan. Na enkele maanden van inwerken, begint de
motor nu echt goed te draaien en wint
de nieuwe bestuursploeg dagelijks aan
vertrouwen bij de bevolking. Er waait
nu op vele vlakken een nieuwe wind
door Waasmunster, die door de inwoners best wordt gesmaakt.

Ludo Lenaerts, 1ste Schepen
“Waasmunster beweegt” was onze
slogan bij de jongste verkiezingen.
Als schepen, bevoegd voor Openbare
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werken en Verkeer, wil ik daar werk
van maken op verschillende vlakken.
Onze jarenlange achterstand op vlak
van riolering zullen we versneld moeten
goedmaken. Vele belangrijke straten
zullen hierdoor volledig heringericht
moeten worden. Een ideale gelegenheid om te zorgen voor veiligheid voor
voetgangers en fietsers. Via technische
ingrepen zullen de geldende snelheidsbeperkingen daadwerkelijk worden
toegepast. We zullen blijvend aandacht
hebben voor een degelijk en uitgebreid
netwerk van wandel- en fietswegen,
mountainbike-mogelijkheden en loopparcours.

Agnes Dierick, 2de Schepen
Als schepen van Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Huisvesting wil ik in de nabije
toekomst ondermeer verder werken
rond volgende punten:
Door een lokaal toewijzingsreglement
krijgen mensen met een lokale binding
met Waasmunster, voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.
Vanaf 1 september wordt Waasmunster ontvoogd. Dit betekent dat vanaf
dan stedenbouwkundige vergunningen
zelfstandig kunnen verleend worden.

We zorgen voor een snelle en efficiënte
opvolging van uw stedenbouwkundig
dossier.
Door een ruimtelijk uitvoeringsplan
willen we zorgen voor meer bouwgronden en koopwoningen. Dit maakt
het wonen in Waasmunster voor jonge
gezinnen aantrekkelijker.
We willen eveneens verder werken aan
het milieuvriendelijke karakter van
Waasmunster.

Magda Van Puyvelde,
gemeenteraadslid
12 jaar werken in de OCMW-Raad
vormen een goede basis om nu ook de
belangrijke noden in de gemeente mee
aan te pakken. Mijn aandacht gaat naar
aangenaam en betaalbaar wonen in een
groene, veilige gemeente, met goede
voorzieningen voor onze gezinnen
en hun kinderen, met aandacht voor
goed onderwijs, ontspanning en veilig
verkeer. Naast deze voorzieningen
moeten we ook blijvend zorgen voor
onze grote groep senioren, hun noden
moeten we aandachtig blijven opvolgen. Een rechtvaardige fiscaliteit moet
de basis zijn om al deze zorgen blijvend
te kunnen dragen.

Guido De Cock,
gemeenteraadslid
Raadslid Guido De Cock heeft een
grote interesse voor het onderwijs. Hij
volgt intensief de onderwijsdossiers op.
In het provinciaal sectorcomité van
“De Watergroep” behartigt Guido de
belangen van de gemeente Waasmunster. Hij heeft oog voor de verbetering
van het veiligheidsgevoel van de burger
via ‘zijn zitje’ in de politieraad Hamme-Waasmunster. Guido ijvert voor
een groene gemeente met specifieke
aandacht voor een uitbreiding van het
groenscherm op het talud langsheen de
E17-Neerstraat Ruiter.

sing wil voor zoeken! Verder zal ik
mij focussen op onderwijs, ruimtelijke
ordening, verkeer en openbare werken.
Als politieraadslid wil ik onze politiezone Hamme-Waasmunster verder mee
vormgeven. Daarnaast zal ik als lid
van de raad van bestuur van de Sociale
Bouw – en Krediet Maatschappij er
mee voor zorgen dat er voldoende aandacht is voor het aanbieden van sociale
woningen en goedkope bouwkavels.
Tenslotte wil ik samen met de beleidsploeg een oplossing zoeken voor het
rusthuis, want voor onze vergrijzende
bevolking is dit echt een noodzaak.

verenigingen. Zij is daardoor zeer goed
op de hoogte van de lokale sociale
noden. Vanuit haar rijke ervaring wil zij
zich dan ook inzetten voor een sociaal
en rechtvaardig beleid in het OCMWbestuur van onze gemeente.

Ivan Rousseau, OCMW-raadslid
Velen kennen Ivan als een heel sociaal persoon. Ivan staat altijd klaar om
zijn medemens te helpen. Als nieuw
OCMW-raadslid, ontdekt hij nu de kans
zich persoonlijk in te zetten voor zijn
medemens. Een kans, die hij met hart
en ziel zal grijpen.
Ilse Poppe, gemeenteraadslid
Ilse is een jonge zelfstandige, die overal
klaar staat om een handje te helpen. Als
jong raadslid gaat haar aandacht uiteraard uit naar jeugdzaken. Als kinesiste
is zij zeer begaan met de lokale ondersteuning en mogelijkheden van onze
zelfstandigen. Sportverenigingen met
hun behoeften, kunnen ook rekenen op
haar inzet.

Jurgen Bauwens,
gemeenteraadslid
Als ervaren gemeenteraadslid besef
ik meer dan ooit dat er in deze legislatuur zuinig en weloverwogen met het
belastinggeld dient worden omgegaan.
Dat neemt niet weg dat er heel wat interessante uitdagingen voor onze nieuwe
beleidsploeg klaar liggen.
Ik wil mij op de eerste plaats opstellen
als een gemeenteraadslid met een open
deur waar iedere inwoner terecht kan
met zijn of haar vragen en waar ik in
de mate van het mogelijke een oplos-

Cecile Van Havermaet,
OCMW-raadslid
Cecile zetelde de voorbije zes jaar in de
gemeenteraad, en maakt al vele jaren
deel uit van verschillende plaatselijke

Renaat Decorte,
OCMW-raadslid
Renaat is al meer dan 12 jaar politiek
actief en zetelde intussen al enkele
jaren als gemeenteraadslid. Ook nu wil
hij, vanuit zijn OCMW-mandaat, het
beste van zichzelf geven. Renaat kan je,
vanuit zijn professionele activiteit, altijd
ergens terugvinden in onze gemeente
en is daardoor een aanspreekpunt voor
menig Waasmunstenaar.
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29 september:

Jaarlijks eetfestijn en opstart
“Goed gezind Waasmunster”-project
Naar jaarlijkse traditie vindt dit najaar,
op zondag 29 september, ons eetfestijn
plaats. In het P.O.C kan je ’s middags,
na een aperitief, gezellig samen met ons
tafelen. Iedereen is meer dan welkom
en daarom hebben we zowel aan de
vlees- als viseters gedacht!

Inschrijven kan je via onze website of
via één van onze bestuursleden.
Voorafgaand aan het eetfestijn houden wij in de voormiddag onze opstartactiviteit van ons “Goed Gezind
Waasmunster”-project. Ook daarvoor
nodigen wij jullie graag uit om samen
met ons na te denken om van Waas-

munster een “Goed Gezinde Gemeente” te maken.
Meer informatie via de website of via
info@cdenvwaasmunster.be

Elke 3 jaar wordt het lokale CD&V-bestuur vernieuwd en zijn er
voorzittersverkiezingen. Peter Van Bossche (rechts op de foto) is
de komende 3 jaar voorzitter van CD&V-Waasmunster. Hij wordt
daarbij bijgestaan door de voorzitters van de deelgeledingen.
Voor “Vrouw en maatschappij” is Marina Van Haute (tweede van
links) herverkozen tot voorzitter. Voor de CD&V-senioren is Hubert Van Remoortere (links)verkozen tot voorzitter. Vanuit onze
jonge kandidaten op de verkiezingslijst is het initiatief gekomen
om de jongerenwerking nieuw leven in te blazen. Wouter Van
Assche (tweede van rechts) is daarbij verkozen als voorzitter van
JONGCD&V
Samen met de verkiezing van de verschillende voorzitters werd ook het partijbureau opnieuw samengesteld. Dit bestaat,
naast de diverse voorzitters, ook uit
Linda Quintelier, secretaris, Magda Van
Puyvelde, ondervoorzitter en tevens pen-

ningmeester, Marleen Van Hoey, communicatieverantwoordelijke en tenslotte
Ludo Lenaerts, afgevaardigde uit het
college van Burgemeester en Schepenen.
Nieuwe mensen betekent ook afscheid
nemen van anderen. Zowel ex-voorzit-

Beste mede jonge-Waasmunsteraar





Ben je geïnteresseerd in politiek?
Heb je een mening die je wil delen?
Ga je graag in debat met mensen?
Wil je helpen het beleid te bepalen?
Dan ben je bij ons op je plaats!
Wij zijn op zoek naar jonge dorpsgenoten die
Waasmunster een warm hart toe dragen.
Het is een ideale kans om je eerste
stappen in de politiek te nemen.
Neem dus snel contact op met:

Vanasschewouter@gmail.be
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ters, ex-mandatarissen, ex-bureauleden
als ex-bestuursleden en vrijwilligers
verdienen onze waardering en appreciatie voor het geleverde werk. Wij wensen
via deze weg iedereen uitvoerig te
bedanken voor hun inzet en toewijding
in hun vroegere functie. Afscheid nemen
van een bepaalde functie is voor velen
misschien ook ruimte creëren voor een
andere rol binnen onze werking. Wij zijn
ervan overtuigd dat we op hun inzet en
toewijding kunnen blijven rekenen.
CD&V is steeds op zoek naar nieuwe
leden, medewerkers, sympathisanten en
zij kunnen altijd contact opnemen met
één van onze bestuursleden of via de
website.
Toch een speciale oproep naar de jongeren van Waasmunster.
CD&V wil gericht naar jullie luisteren en
in overleg gaan. Daarom ook de opstart
van onze jongerenwerking en onderstaande oproep
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Een nieuwe wind in ons bestuur

