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“Er is heel wat geleend de afgelopen 
jaren. Er is dan ook weinig ruimte voor 
nieuwe investeringen als men zo verder 
doet. Toch dringen die zich op: denk 
maar aan de rioleringswerken in Oost-
winkel en de omgeving van Nekke waar 
men al veel wateroverlast kende.”

Geen Sinterklaas 
“Het wordt tijd dat het schepencollege 
geen Sinterklaas meer speelt: er moeten 
keuzes worden gemaakt! Schepencol-
lege, doe iets! Nu. Schuif  de schulden 
van jullie investeringen niet af  op de 
volgende generaties! Zorg er voor dat 
de torenhoge belastingen in Zomergem 
niet nog eens naar omhoog moeten.”

Normen niet gehaald
“De Vlaamse regering stelde een 
nieuwe beleids- en beheerscyclus voor. 
Gemeenten kunnen daar nu vrijwillig 
voor intekenen. Vanaf  1 januari 2014 
wordt dit verplicht. Gemeenten zullen 
aan strengere eisen moeten voldoen op 
het vlak van de financiën. Men zal bv. 
niet zomaar in het rood kunnen gaan. 
Tijdens de commissie bleek dat Zomer-
gem niet voldoet aan de nieuwe nor-
men,” gaat Tony Vermeire verder. 
CD&V zal verder pleiten voor een 
beleid dat niet naar luxeprojecten zal 
gaan, maar naar de problemen die echt 
moeten worden aangepakt. We willen 
er alles aan doen opdat de belastingen 
niet nog naar omhoog moeten.

Schepencollege, grijp in! 
Anders zullen belastingen moeten stijgen…

Na een grondige analyse trekt Tony Vermeire, fractieleider 
van de Zomergemse CD&V, aan de alarmbel in verband met 
de financiën van Zomergem. Hij vraagt dat de Zomergemse 
burgemeester en schepenen snel ingrijpen. “Ik kreeg het 
verslag van de gemeenteraads-commissie over het budget 
van 2011. Het schepencollege kan niet langer ontkennen wat 
wij al een tijdje zeggen: de financiën van Zomergem staan er 
niet goed voor”, zegt Tony Vermeire. 
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Er is geen Zomergems geld voor de 
aankoop van de groene long

Op de gemeenteraad van 15 
september stelde CD&V voor 
om de groene long niet door 
de gemeente te laten aanko-
pen. Zomergem heeft geen geld 
genoeg. Als we de groene long 
aankopen, is er geen ruimte 
meer voor andere projecten of  
dreigt het gemeentebestuur de 
belastingen te moeten verhogen 
om alles nog te kunnen realise-
ren. CD&V Zomergem stelt een 
alternatief  voor: ‘Het Kloppend 
Hart’. CD&V wil dat een inter-
communale een project in het 
hart van Zomergem ontwikkelt. 
Deze intercommunale is de beste 
garantie voor een snelle realisatie 
van een project met oog voor 
jonge mensen en senioren, de 

middenstand, de verenigingen en 
met plaats voor open ruimte.  

Wat als de gemeente 
Zomergem zelf de groene 
long aankoopt?
We krijgen regelmatig signalen 
dat het financieel niet zo roos-
kleurig is in Zomergem. Zoals 
u weet, wil CD&V er alles aan 
doen om de belastingen niet te 
moeten verhogen. Daarom moe-
ten we ook keuzes maken zodat 
we andere belangrijke projecten 
kunnen betalen. 
Als de gemeente de groene long 
aankoopt, is er bijna geen ruimte 
meer voor andere projecten. De 
socio-culturele verenigingen zou-
den moeten wachten op nieuwe 
lokalen op de vroegere jongens-
school. De aankoop van de 
groene long zou € 850 000 aan 
de Zomergemse belastingbetaler 
kosten voor een stuk weide waar 

men nu al niet mag verkavelen 
doordat de grond beschermd is. 

Betaalbaar wonen
CD&V gaat resoluut voor een 
eigen project dat met geld van 
een intercommunale wordt 
vooraf  betaald. ‘Het Kloppend 
Hart’ tussen de Zandstraat en de 
Dreef  moet een project worden 
waar er plaats is voor de socio-
culturele verenigingen, gecombi-
neerd met enkele woningen voor 
jonge mensen en senioren en 
waar er ruimte is om te genieten 
in rustige hoekjes. Met de op-
brengst van de verkoop van die 
woningen kunnen we een stuk 
van de ruimte voor de verenigin-
gen betalen. In Eke-Nazareth is 
er een woonproject van Veneco 
waarbij men een brouwerij reno-
veerde tot een cultureel centrum, 
met een tuin enz. In Zulte-Ma-
chelen verbouwde men een oud 

CD&V stelt betaalbaar en 
leefbaar alternatief project 
voor: ‘Het Kloppend Hart’ in 
het centrum van Zomergem.
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Gelukkige verjaardag !

kloostergebouw. De intercommu-
nale Interwaas zorgt in opdracht 
van de stad Sint-Niklaas voor 
een groen, autoluw woonproject 
waar mensen kunnen wandelen, 
joggen enz. Dit moet in Zomer-
gem ook kunnen. 

Zuurstof voor de verenig-
ingen en de middenstand
De socio-culturele verenigingen 
zijn vragende partij om meer 
ruimte te hebben. Die lokalen 
zouden kunnen komen op de 
gronden van de vroegere jon-
gensschool die nu al eigendom 

zijn van de gemeente. Om dit 
bedrag te kunnen betalen, zou-
den we o.a. de opbrengst van de 
woningen gebruiken. Daarnaast 
zal dit ‘Kloppend Hart’ in het 
centrum van Zomergem voor 
zuurstof  zorgen voor onze mid-
denstanders. 

Plaats voor open ruimte
Daarnaast zou men open ruimte 
kunnen creëren om de rust te 
behouden. Mensen zouden er 
kunnen joggen, genieten van de 
natuur, enz. 

Inspraak
CD&V Zomergem hield in 2010 
een ‘ronde tafel’ met de inwo-
ners, een enquête en een rond-
leiding op Dreef  10 omdat we 
inspraak van de inwoners belang-
rijk vinden. Vandaag doen we 
een constructief  voorstel: geen 
groene long, maar een ‘Kloppend 
Hart’. We hopen dat ons project 
een eerlijke kans krijgt van de 
andere partijen. Ook bij het ver-
wezenlijken van dit project moet 
men overleggen met de inwoners 
van Zomergem zodat het gedra-
gen wordt door jong en oud. 

Op 27 augustus 2011 genoten we met 33 
Zomergemnaren van 10 jaar CD&V in 
Kortrijk. Na een regenbui onderweg, be-
gon de zon te schijnen als we uitstapten. 
Iedereen kreeg een ijsje. Daarna trokken 
we de stad in en verkenden we Kortrijk 

met een ervaren gids. Toen we terug-
kwamen konden de mensen kiezen: een 
terrasje op de Grote Markt, winkelen in 
K, een bezoek aan het museum 1302 of  
meedoen aan de randactiviteiten op het 
plein. Om 17.30 u. was er de toespraak 

van nationaal CD&V-voorzitter Wouter 
Beke en konden we daarna aanschui-
ven aan een lekker barbecue. Ten slotte 
waagden sommigen nog een danspasje 
en vertrokken we terug naar Zomergem. 
Het werd een geslaagde dag!

Probleem gezien? Bel Martine! 

Tot en met juli liepen liefst 68 tele-
foontjes binnen. Dit is een record. De 
belangrijkste klachten gaan over de 
gebrekkige toegankelijkheid van de 
voetpaden, hobbelige fietspaden en rij-
banen,  mobiliteit en gebrek aan overleg 
met de Zomergemse burger. Gelukkig 

zijn de bevoegde gemeentelijke dien-
sten er,  na mijn melding, heel vaak in 
geslaagd ook oplossingen te vinden. Dit 
verdient een dikke pluim.
‘Ik vind het belangrijk dat de mensen 
niet alleen voor en tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen worden geholpen’.  
Mensen appreciëren het dat ze reeds 
vijf  jaar lang terecht kunnen op mijn 
rechtstreekse telefoonlijn en zonder 
omwegen of  speciale afspraken een 
probleem kunnen melden. Telkens weer 
maak ik er een erezaak van om een op-

lossing te zoeken voor Zomergemnaren 
die een probleem melden.  
“Mijn slogan “Probleem gezien, bel 
Martine” blijft onbeperkt geldig. Ik ben 
én blijf  bereikbaar op het nummer 0479  
96 87 20.

Martine 
Lataire-
Gyssels

Halfjaarlijks maakt Martine 
Lataire-Gyssels, CD&V-ge-
meenteraadslid,  een balans 
van haar telefoonlijn ‘Pro-
bleem gezien, bel Martine’. 
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Laat uw mening horen

Wat moet er in Zomergem zeker veranderen tussen 2012 en 2018? 
Welke projecten moeten er absoluut aangepakt worden tussen 2012-2018?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Deponeer dit strookje voor 1 november in één van onze brievenbussen:
Tony Vermeire, Uitgem 4, 9930 Zomergem
Luc Lampaert, Kruisdreef  5, 9930 Zomergem
Hilde De Graeve, Lt. Dobbelaerestraat 76A, 9930 Zomergem
Mieke Van De Velde, Hoetsel 46, 9930 Zomergem
Lucia De Witte, Vaartkant 6, 9931 Oostwinkel
Christophe Huysman, Oostwinkeldorp 34, 9931 Oostwinkel
Martine Lataire-Gyssels, Kloosterstraat 21, 9930 Zomergem
Steven Lambert, Kleitstraat 21,  9930 Zomergem
Jean-Pierre Verlot, Kerkplein 10, 9932 Ronsele

Op onze site: www.zomergem.
cdenv.be vindt u meer informatie. 
Daar kunt u zich ook inschrijven 
voor de nieuwsbrief  ‘fan van Zo-
mergem’. 
Op facebook vindt u op de 
pagina ‘fan van Zomergem’ ook 
leuke, kleine weetjes wat er al-
lemaal in Zomergem gebeurt. 

CD&V luistert al sinds 2006 naar uw mening. Zo hielden 
we al huisbezoeken, op de borrel en ronde tafels. Deze 
keer hebben we een enquête. 

Jaarlijks luisterden we in een andere deelgemeente naar wat er leeft bij de inwoners.
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e-mail: direct@cdenv.be

Meer lezen?


