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zomergem
Acties bebloeming en belastingverlaging brengen op

We denken aan jullie

Zo worden de belastingen eindelijk 
verlaagd. CD&V pleitte sterk voor 
een lastenverlaging omdat de Zomer-
gemnaren sinds 2002 veel meer belas-
tingen betalen dan het Oost-Vlaams 
gemiddelde. 

We willen dat Zomergem een mooi 
en verzorgd dorp blijft. Daarom 
verzetten we ons vorig jaar tegen het 
verdwijnen van de bloemenmanden in 
onze deelgemeenten. Door onze actie 
hangen ze er dit jaar terug. 

We hielden ook een actie voor betere 
voetpaden. Het voetpad in het Molen-
park is nu hersteld. Andere voetpaden 
moeten nu volgen. 
Twee keer per jaar houden we een “op 
de borrel”. Dan planten we een tent 
neer in een wijk. Iedereen die wil kan 
bij het drinken van een borrel zijn of 
haar hart eens luchten. CD&V luistert 
naar wat er bij jullie leeft. 
U ziet: CD&V blijft zich inzetten, 
voor iedereen. 

Drie jaar terug waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het groot 
aantal stemmen, belandde CD&V in de oppositie. We bleven echter niet 
bij de pakken zitten. Elke dag zetten we ons keihard in om de problemen 
van iedereen aan te kaarten. We doen dit constructief, zonder op de man te 
spelen. Af en toe hielden we een actie. Dit leverde heel wat op. 

CD&V voerde actie na het verdwijnen van de bloemenmanden. Sinds deze zomer hangen ze er terug. 

Door de acties van CD&V betaal je volgend jaar 
minder personenbelasting.

CD&V bleef ijveren voor betere voetpaden. Het 
Molenpark kreeg eindelijk nieuwe voetpaden. 
De andere wijken moeten nu volgen. 

CD&V blijft luisteren naar de Zomergemse bevol-
king. We zijn midden de mensen en dit niet alleen 
vlak voor de verkiezingen.
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Schepencollege moet werken beter plannen

Slechte timing
Is het u ook opgevallen deze zomer? 
Het speelplein van Oostwinkel kon 
niet gebruikt worden omdat het nog 
niet klaar was. In Rijvers kon men 
niet fietsen omdat de betonvakken nog 
niet hersteld waren. Er  waren midden 
augustus nog altijd geen verkeersrem-
mende maatregelen genomen aan de 
school van Ronsele en het kruispunt 
met de Eikendreef. Voor het onder-
houd van sommige parkjes moest men 

weken wachten. De “branders tegen 
het onkruid” en de veegmachine koopt 
men pas aan na de zomervakantie. 
Al maanden vraagt CD&V voor een 
bushokje in het begin van Rijvers. Dit 
staat er nu nog altijd niet. 
Het schepencollege plant zijn open-
bare werken niet goed en reageert zeer 
traag. De bevolking van Zomergem 
heeft recht op een sterk schepencolle-
ge dat goed aan elkaar hangt en geen 

ruzie maakt. Een schepencollege moet  
zich bezig houden met de problemen 
van de mensen en niet steeds met 
eigen problemen. Een schepencollege 
dat midden de mensen staat en luistert 
naar wat er bij de bevolking leeft. 
Hieronder vind je een aantal foto’s 
van pijnpunten van de afgelopen 
maanden. 

CD&V eist dat de groendienst meer middelen 
krijgt. Ook “Elk zijn dak” moet genoeg investeren 
in het groenonderhoud van zijn wijken.

Het speelpark in Oostwinkel was niet voor de va-
kantie klaar. Het schepencollege verloor heel wat 
tijd door eerst een niet-Zomergems studiebureau 
aan te stellen dat maar niet rond raakte met een 
realistisch plan. Het college hield ook geen reke-
ning met het buurtfeest. Uiteindelijk stelde men 
een nieuwe (Zomergemse) tuinarchitect aan. Het 
resultaat mag gezien worden.

CD&V vroeg om de betonvakken in Rijvers te 
herstellen. Het schepencollege wachtte veel te 
lang met het aanbesteden, zodat de aannemer 
niet voor het bouwverlof klaar kon zijn met de 
werken. Deze mooie fietsweg kon in de mooie 
julimaand niet worden gebruikt.

CD&V vroeg om snelheidsremmende maatregelen in de omgeving van Ron-
sele school en het kruispunt met de Eikendreef. Straks wordt het verkeer 
door deze gevaarlijke bocht omgeleid. Men racet er nu al snel.

Dit is de beruchte wegversmalling aan het dorp van Ronsele. Na enkele 
jaren moet ze er terug uit door de werken. Dit is geld in het water. Men had 
beter met de rood-witte blokken een proefopstelling gemaakt.
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Vergeet je premie niet aan te vragen

De werken op de as Kleitstraat-Ron-
sele zijn het meest ingrijpend project 
van deze meerderheid. Het gemeente-
bestuur betaalt ongeveer 1,2 miljoen 
euro. TMVW en Aquario leggen nog 
er eens het dubbele bij voor de onder-
grondse werken. Bedoeling is om de 
water-overlast tegen te gaan. Er komt 
ook een nieuwe weg, fietspaden en 
riolering. 

De bewoners moesten voor een dub-
bele waterafvoer zorgen. Eén voor het 
regenwater en één voor de vuilvracht. 
CD&V wees er op dat dit heel wat 
zou kosten voor de inwoners. Uitein-
de-lijk kon CD&V een premie van 
€ 750 afdwingen. Het is jammer dat 
het schepencollege zo lang treuzelde 
om toch in te gaan op ons voorstel. 
Ondertussen hadden heel wat mensen 

de werken zonder aannemer uitge-
voerd. Voor het eigen werk kan je 
geen subsidies krijgen. Er is alleen 
geld voor materialen en voor uren van 
de aannemer. 
Wil je meer informatie, aarzel niet om 
de gemeentelijke diensten te contac-
teren. 

Eetfestijn
We nodigen jullie nu al uit om 24 oktober 2009 vrij te 
houden in jullie agenda. Die zaterdagavond vindt ons 
derde eetfestijn plaats in het parochiaal centrum. 
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Uitleenposten niet sluiten
In 2007 stelde het schepencollege (Open VLD - Groen-SP.a) het verder 
bestaan van het zwembad, de bibliotheek in Oostwinkel en die van Beke in 
vraag. Gelukkig konden we de sluiting vermijden. 

Toch moeten we waakzaam blijven. 
Zo kwam Hilde De Graeve voor de 
zomervakantie tussen op de ge-
meenteraad: “Enerzijds steunt het 
gemeentebestuur het project ‘Dorp in 
zicht’ om de leefbaarheid van Beke te 
bewaken”, zegt De Graeve. “Ander-
zijds werd er vroeger al beslist om de 
kinderopvang te sluiten tijdens de zo-
mermaanden. Nu ook nog de uitleen-
post sluiten, betekent de doodsteek 
voor het culturele en sociale leven 

in Beke. De cijfers wijzen uit dat 
de uitleenpost van Beke ook tijdens 
de zomermaanden een belangrijke 
functie heeft. Vorig jaar gingen 672 
boeken over de toonbank. Zeker voor 
ouderen en mensen die slecht te been 
zijn, is een uitleenpost in eigen dorp 
belangrijk. 
De uitleenposten zullen door ons pro-
test deze zomer toch twee dagen open 
blijven. Voor mij nog te weinig, maar 
in ieder geval beter dan niets.” 

Meer info
Wil je meer info over het reilen en zeilen in Zomergem? 
Surf dan naar: www.zomergem/cdenv of naar
http://tonyvermeire.skynetblogs.be. 
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